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BÁO CÁO 

V/v góp ý dự thảo hướng dẫn sử dụng Hồ sơ chuyên môn  

và đánh giá, xếp loại học sinh trung học 

 

Thực hiện Công văn 355/SGDĐT-GDTrH ngày 8/3/2019 của Sở 

GD&ĐT Bình Định về việc tham gia góp ý kiến đối với dự thảo hướng dẫn sử 

dụng Hồ sơ chuyên môn và đánh giá, xếp loại học sinh trung học. 

Căn cứ vào kết quả họp Các Tổ chuyên môn, hội đồng SP nhà trường tổ 

chức lấy ý kiến đối với dự thảo dự thảo hướng dẫn sử dụng Hồ sơ chuyên môn 

và đánh giá, xếp loại học sinh trung học và tổng hợp ý kiến của các thành viên 

trong nhà trường.  

Trường THPT Hoài Ân báo cáo góp ý kiến đối với dự thảo hướng dẫn sử 

dụng Hồ sơ chuyên môn và đánh giá, xếp loại học sinh trung học cụ thể như sau 

I. Quá trình tổ chức lấy ý kiến góp ý 

- Công tác tổ chức lấy ý kiến: 

+)  Lấy ý kiến đóng góp các cán bộ chủ chốt trong Hội đồng nhà trường. 

+)  Lấy ý kiến đống góp thông qua các tổ chuyên môn. 

+)  Lấy ý kiến đống góp trong hội đồng sư phạm nhà trường 

- Hình thức tổ chức lấy ý kiến: 

+)  Thông qua nội dung dự thảo dự thảo hướng dẫn sử dụng Hồ sơ chuyên môn 

và đánh giá, xếp loại học sinh trung học; 

+)  Lấy ý kiến đống góp của từng cá nhân vào từng nội dung của Dự thảo; 

+) Tổng hợp kết quả. 

II. Tổng hợp ý kiến tham gia góp ý từ các tổ chuyên môn   

- Tổ Văn – Sử - Địa – GDCD thống nhất với các nội dung dự thảo hướng dẫn 

sử dụng Hồ sơ chuyên môn và đánh giá, xếp loại học sinh trung học; 

- Tổ Lý –CN – TD - QP&AN thống nhất với các nội dung với các nội dung dự 

thảo hướng dẫn sử dụng Hồ sơ chuyên môn và đánh giá, xếp loại học sinh trung 

học; 

- Tổ Hóa-Sinh – Thư viện thống nhất với các nội dung dự thảo hướng dẫn sử 

dụng Hồ sơ chuyên môn và đánh giá, xếp loại học sinh trung học; 

- Tổ Ngoại ngữ thống nhất với các nội dung dự thảo hướng dẫn sử dụng Hồ sơ 

chuyên môn và đánh giá, xếp loại học sinh trung học; 



- Tổ Toán –Tin: không góp ý; 

 

       Trên đây là báo cáo về  kết quả tham gia góp ý kiến đối với dự thảo dự thảo 

hướng dẫn sử dụng Hồ sơ chuyên môn và đánh giá, xếp loại học sinh trung học 

của cán bộ, giáo viên, nhân viên trường THPT Hoài Ân./. 

  

Nơi nhận: 

- Sở GD&ĐT ( để b/c); 

- Lưu: VT./. 
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