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Cn cu theo công vn

sô 1968/GDÐT-PT ngày 09 tháng 12 näm 2020 cça Phòng
so
Giáo duc và Dào tao Quân Tân Binh ve viÇc tô chúc kiêm tra dánh giá công tác hô
hoc vu. thiêt bË - thrc hành thi nghiÇm cça các truòng trong quân nm hÍc 2020 -2021;
Truong THCS Nguyên Gia Thiêu xây dung kê hoach kiêm tra hô so hÍc vu dãt
1 nm

hÍc 2020 2021 nhu sau:

A. MrC ICH:
Nhàm quan lý hôso hoc vy trong nhà truòng mÙt cách khoa hoc, chinh xác àm

bào tinh nghiép vu.
Kiêm tra viÇc thåc hiÇn công tác quàn lý hành chánh chuyên môn, quàn lý nhà

truong thong qua hÑ so hÍc vy và viÇc thye hiÇn quy chê chuyên môn.

Bo sung, dièu chinh kip thoi nhtïng sai sót vë hò sohoc vy nhâm chuán bË hô

sohoc sinh khói 9 du xéttót nghiÇp nm

hÍc 2020 -2021.

B. NOI DUNG KIÉM TRA: Kiem tra, rà soát l¡i tât cà hô sa hÍc vy gôm:
- Hô so và hÍc ba cça hÍc sinh khói 6, 7, 8, 9 (trong tâm là hô so lóp 9).

So dng bÙ.
So chuyên truong (dén và di).
So goi tên và ghi diêm.
-

So ghi âu bài.
Ho sa tô chéc kiêm
Hô

tra

lai (các bién bàn, quyêt dËnh...)

duyÇt HKI.
I. KIÈM TRA HOC BA
1. Phàn so yéu li ljch
Do sÑ lugmg hÍc b¡ so vÛi
sa

xét

-

s+ só cça

lóp.

Có giây chéng nh-n hoàn thành tiêu hoc.
Khai sinh hop lÇ.
Các loai giây tÝ uu tiên nhu giâay chímg nhân con thuong binh & liÇt s+ (photo
và công chúng) (néu có).
Hoc ba có dán hinh và dóng dâu giáp lai.

Trang ly ljch hÍe sinh khÛp vÛi giây khai sinh.
Có day dù chï ký cça Ban Giám Hiêu trang dàu cho dén h¿t các nm hÍc.
Có só däng bÙ (chuyén tù truòng khác vê phài có só ng
bÙ mói).
Có m sô hÍc sinh.
Có dâu giáp trang các nm hÍoc.

-

-

-

- Dây dù các cht ky cça GVCN & GVBM tùng nm

hoc.

2. Phân ghi diÁm
Ghi dung diêm bÙ môn quy dËnh o HK1, không xác nhán sëa sai (nêu có).
Diêm TB HKI phài trùng khÛp vói sô diêm.

Sua diêm phài dúng quy dinh.
DTB các môn phäi ghi üng vË tri, phân xép loai h¡nh kiêm, hoc låuc phài trùng
khóp vói xêp lo¡i trong só goi tên ghi diêm.

Luru f:
Các truong hop hÍc sinh trùng t¿n hoãc hoc sinh dã chuyén
Các truong hop sai sót GV không xác nh-n sùa diém.

-

truÖmg

I. Kiem tra so goi tên ghi diêm
1. Phân li lich hÍc sinh
-

Dien ây dù thông tin.

- Kiem tra thông tin hÍc sinh (ho và tên, ngày tháng n m

ho tên cha m ..)

phài khóp vÛi giy

sinh, noi sinh, dán tÙc,

khai sinh.

Xác nh-n sùa chïa sai sót (nêu có) phài dçng quy dinh.
2. Phân diêm sô

Kiêm tra diêm TB môn phài khóp vói bàng diêm và hoc ba.
- Phân xêp loai hoc lrc, h¡nh kiêm và danh hiÇu thi dua phài chinh xác theo thông

u 26/2020/TT-BGD&ÐT cça BÙ GD&ÐT.

Sua diêm phài úng

quy dinh không duçc tây xoá ho¡c tô âm.

Dáy dù chï kí cça GVBM ki xác nh-n iêm sau khi kièm tra chéo xong.

GVCN ki xác nhân dày ç phàn kiêm diÇn hàng tháng cça HKI, trang li lich và
trang tông hop.
Luru ý: GVCN khi kiêm tra cân ghi rõ môn, STT hÍc sinh, tên GV sai sót.

C. GIÅI PHÅP THrC HIEN
- Lên kê ho ch

cho GV kiêm tra chéo.

Bo phân hoc vy së tông hop biên bàn kiém tra chéo và nhac nhÝ giáo vién chinh
sta bô sung thiêu sót (nu có).

Truong THCS Nguyên Gia Thiêu xy dung kê ho¡ch thye hiÇn viÇc kiêm tra
công tác hô so hoc vy kêt hop cùng GVCN, GVBM & Giám thË thyc hiÇn duy tri si só,
han chê hoc sinh bô hoc và nâng cao hiÇu suât ào tao.

D. TIEN DO THUC HIN

THOI GIAN

NOI DUNG THUC HIÆN

Ngày 25/12/2020

Xây dung kê ho¡ch và phân công ki¿m tra

chéo.

Ngày 06/01/2021-GVCN kiêm tra chéo bång diem xét duyêt.

2

GHI CHU

Thoi gian

Noi dung thyc hiÇn

Ngày 07/01/2021
-

Ngày

07/01/2021
13/01/2021

Ghi chu

Hop hÙi dông xét duyét 4 khôi.
Giáo viên vô diêm theo lich

phân cóng
dén.Nön kê hoach và phân công ki¿m
tra chéo

hoc vy vê Phòng GD&ÐT.
-

- Ngày 14/01/2021

GVCN 1iên hành kiêm tra chéo và chinh sùa,

bosungtheobién bàn (néu có).

Truong THCS Nguyên Gia Thiéu kiêm tra Dinh kèm

-13g30ngày

ho so hÍc vu bên Truèng Tân Binh
NÙp báo cáo ty kiêm tra chéo hÍc vy ve

19/01/2021

- 13h00 ngày

20/01/2021

Phòng GD&ÐT.
-

Dón doàn kiêm

tra hô

THCS Tan Binh
hÑ so báo
Hoàn
duc và Dào tao
-

Ngày 25/01/2021

danh sách.

-

1at

so

hÍc

vå bén

Truong

cáo, nÙp vé Phòng Giáo

PHAN CÔNG TRÁCH NHIEM CÖNG TÁC HOC Vr
Thành phân ban ki¿m tra hÍc vu gôm:
- HiÇu truðng
1. Thày Nguyèn Xuân åác
- Phó HT
2. Thay Trán Thanh
Binh
- Phó HT
3. Cô Dào ThË Thu Häng
E.

4. Cô Bùi Nguyên Kim Anh

5. Cô Do ThË Minh Càm
6. Cô

Nguyén ThË Kim Luyên

7. Cô Le ThË Ngoc Phuong

-

Nhân viên hÍc våu

Khoi trrÛng khôi 6

- Truong ban

Phó ban
Phó ban

-Uyviên
- Úy viên

- Khoi trrong khôi 7

- Uy viên

Khói truông khói 8
Khôi truong khôi 9

Üy viên

- Uy viên
8. Cô Le ThË Duyên
Và danh sách 40 Giáo viên chù nhiÇm các khÑi lóp (d/k danh sách) - Uý viên

Trên dây là ké ho¡ch và phân công kiëm tra chéo hÓ so hoc vy dot1 cça truong
THCS Nguyén Gia Thieu nm hoe 2020-2021. Dé nghË các thành viên, bÙ ph-n có tên
trong ban kiêm tra châp hành nghiêm chinh dê hoàn thành tôt công tác hô so hÍc vu.

KT. HIÊU TRUONG
pHéHIEU TRUÓNG

oUANTAN

TRUONG

TRUNG HOC COS6

MGUYEN GLA THIÉU
Dào WThu Hang
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