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 PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG MN ĐÔ THỊ  SÀI ĐỒNG 

 

Số:  52 /BC-MNĐTSĐ 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

        Long Biên, ngày 20   tháng 8 năm 2020 

BÁO CÁO 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG  08 NĂM 2020 

 

I/ Số liệu  giáo viên: 

 Cán bộ, giáo viên, nhân viên: (Trong biên chế) 

Tổng 

số 

CB,GV

, NV 

BGH Tổng 

số GV 

Tổng số học sinh: 132 /11 lớp Tổng số nhân viên: 14 GV 

Hợp 

đồng 

trường 

Nhà 

trẻ 

12-18 

thán

g 

Nhà trẻ 

18-24 

tháng 

Nhà 

trẻ 24-

36 

tháng 

MG 

3-4 

tuổi 

MG 

4-5 

tuổi 

MG 

5-6 

tuổi 

Nhân 

viên 

nuôi 

dưỡng 

Kế 

toán 

Văn 

thư 

Y 

tế 

Bảo 

vệ 

NV 

CNTT 

Tạp 

vụ 

 

43 3 26 11/1 

lớp 

14/1 

lớp 

28/2 

lớp 

32/3 

lớp 

40/ 3 

lớp 

7/ 1 

lớp 

6 1 1 1 3 1 1 7 

 

II/ Công tác tuyên truyền và các phong trào thi đua, phổ biến GD pháp luật… 

TT Nội dung Hình thức tổ chức Kết quả 
Tổng kinh 

phí thực hiện 

1 Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm 

Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 

19/8/2020) và Quốc khánh nước CHXHCN 

Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020); Đại hội 

Tuyên truyền (bằng hình thức 

phù hợp trong thời điểm dịch 

bệnh) tới 100% CBGVNV các 

hoạt động kỷ niệm 75 năm 

Tổ chức hiệu quả các hoạt động 

tuyên truyền trong nhà trường đối 

với phụ huynh và CBGVNV 
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Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm 

kỳ 2020-2025 

Cách mạng tháng Tám 

(19/8/1945 - 19/8/2020) và 

Quốc khánh nước CHXHCN 

Việt Nam (02/9/1945 - 

02/9/2020); Đại hội Đảng bộ 

quận Long Biên lần thứ IV, 

nhiệm kỳ 2020-2025 

2 Quán triệt 100% CBGVNV nghiêm túc 

chấp hành các quy định của pháp luật về 

ATGT; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

Tăng cường các hình thức và 

biện pháp phổ biến tuyên 

truyền các kiến thức về thực 

hiện an toàn giao thông, thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí.  

100% các lớp tích cực tham gia  

 

3 Tuyên truyền tới 100% CBGVNV và 

CMHS về Nghị quyết số 05/2020/NQ-

HĐND ngày 07/7/2020 của HĐND thành 

phố Hà Nội khóa XV kỳ họp thứ 15 về quy 

định mức thu học phí đối với GDMN, 

GDPT công lập của thành phố Hà Nội và 

mức thu học phí đối với Trường Trung cấp 

Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long, Trường 

Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Tin học Hà Nội 

năm học 2020-2021 có hiệu lực từ ngày 

17/7/2020. 

Tuyên truyền bằng nhiều hình 

thức tới CBGVNV và phụ 

huynh học sinh về công tác thu 

học phí 

Nhà trường nghiêm túc thực hiện. 

 

 

4 Tăng cường công tác tuyên truyền phòng 

chống dịch bệnh: dịch Covid-19, Tay-chân-

miệng, sốt xuất huyết, bạch hầu.... cập nhật 

thường xuyên tình hình diễn biến dịch 

bệnh; chuẩn bị tốt mọi điều kiện và phương 

Tuyên truyền (bằng hình thức 

phù hợp trong thời điểm dịch 

bệnh) công tác tuyên truyền 

phòng chống dịch bệnh: dịch 

Covid-19, Tay-chân-miệng, sốt 

100% CBGVNV trong nhà trường 

duy trì thực hiện phòng chống dịch 

bệnh: dịch Covid-19, Tay-chân-

miệng, sốt xuất huyết, bạch hầu.... 

cập nhật thường xuyên tình hình 
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án phòng dịch (CV số 3284/UBND-KGVX 

ngày 22/7/2020 của UBND thành phố Hà 

Nội v/v thực hiện Kết luận của Thủ tướng 

Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-

19; CV 2405/SGDĐT-CTTT ngày 

27/7/2020 và CV 2425/SGDĐT-CTTT ngày 

29/7/2020 của SGD&ĐT Hà Nội về việc 

phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình 

mới; CV 1465/UBND-YT ngày 26/7/2020 

của UBND quận Long Biên v/v thực hiện 

kết luận của Thủ tướng Chính phủ và Công 

điện khẩn số 05/CĐ-UBND của UBND TP 

về phòng, chống dịch COVID-19) 

xuất huyết, bạch hầu.... cập nhật 

thường xuyên tình hình diễn 

biến dịch bệnh; chuẩn bị tốt 

mọi điều kiện và phương án 

phòng dịchtới 100% CBGVNV 

diễn biến dịch bệnh; chuẩn bị tốt 

mọi điều kiện và phương án phòng 

dịch 

  

Đánh giá chung:  

- Nhà trường đã triển khai thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ và hiệu quả công tác tuyên truyền trong tháng. 

III.Các hoạt động Chuyên môn : 

TT Nội dung Hình thức Kết quả Những đề 

xuất, kiến 

nghị 

1 1. Công tác chuyên môn: 

a. Phát triển số lượng: 

- Tổng số học sinh:  132 học sinh 

- Tổng số lớp: 11 lớp 

  

  

 - CBGV đưa ra các hình thức tuyên 

truyền và tổ chức hoạt động hấp dẫn, 

sáng tạo  cho trẻ. 

 Tiếp tục tuyển sinh trẻ ở các lứa tuổi 

mầm non 

  

 - Thực hiện tốt, số lượng 

trẻ tăng 
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2- Công tác nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ - 

phòng tránh TNTT: 

 - Thực hiện tốt công văn số 679/SGDĐT-CTTT 

ngày 06/3/2020 về những việc cần làm phòng, 

chống dịch bệnh; công văn số 856/SGDĐT-CTT 

ngày 20/3/2020 về hướng dẫn xử lý các trường 

hợp bị sốt, ho, khó thở tại trường học và thực 

hiện nghiêm túc CV số 2405/SGDĐT-CTTT 

ngày 27/7/2020 và CV 2425/SGDĐT-CTTT ngày 

29/7/2020  của Sở GD&ĐT Hà Nội v/v phòng 

chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. 

 

- Thực hiện cân, đo trẻ vào biểu đồ tăng trưởng 

cho 100% trẻ đăng ký học hè. 

 

- Kiểm tra, già soát CSVC, triển khai các biện 

pháp bảo đảm an toàn cho học sinh trong mùa 

mưa bão. 

 

- Nghiêm túc công tác phòng chống cháy nổ, sử 

dụng bếp ga an toàn; bổ sung, thay thế trang thiết 

PCCC theo quy định. 

 

 

- Vệ sinh khử khuẩn đồ dùng đồ chơi 

theo lịch và theo hướng dẫn của Bộ y tế, 

chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị (nhiệt kế, 

máy đo thân nhiệt, khẩu trang, nước sát 

khuẩn..) phục vụ tốt công tác phòng 

chống dịch bệnh Covid-19 trong tình 

hình mới . Giáo viên tăng cường tổ chức 

các hoạt động rèn luyện kỹ năng phòng 

chống dịch tay-chân-miệng, bạch hầu, 

sốt xuất huyết… qua các hoạt động. 

- GVCN các nhóm lớp đã phối hợp với 

phụ huynh, nhân viên y tế tiến hành cân 

đo và vào biểu đồ tăng trưởng cho 100% 

trẻ đăng kí đi học hè 

- Nhân viên bảo vệ, y tế, nuôi dưỡng, 

giáo viên phối hợp với phụ huynh và 

UBND Phường Sài Đồng già soát định 

kì, thực hiện các biện pháp đảm bảo an 

toàn trong mùa mưa  bão: chống cây, 

chặt tỉa cây to 

- Phối hợp với công an PCCC thực hiện 

tốt công tác phòng chống cháy nổ, sử 

dụng bếp ga an toàn; bổ sung, thay thế 

trang thiết PCCC theo quy định. 

 - 100% GVNV thực hiện nghiêm túc 

 

 

 

 

-100% giáo viên nhân 

viên nhà trường đã tiến 

hành vệ sinh, khử khuẩn 

đồ dùng, đồ chơi trong và 

ngoài nhóm lớp 

 

- Đã tổ chức các hoạt 

động rèn luyện kĩ năng 

phòng chống dịch bệnh 

cho trẻ. 

- Trẻ SDD: 2 trẻ (1,5% ) 

- Trẻ TC-BP: 2 trẻ (1.5%) 

- Trẻ thấp còi: 0 trẻ ( 0 %) 

 

 

-Số cây được chặt tỉa : 2 

cây 

- Số cây được chống đổ: 

12 cây 

 

 

- Đã thực hiện tốt không 

để xảy ra mất an toàn về 

cháy nổ 
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- Thực hiện công khai thực đơn, tiền ăn của trẻ 

hàng ngày và cập nhật đầy đủ hồ sơ nuôi dưỡng. 

Nghiêm túc thực hiện quy trình lưu nghiệm thức 

ăn, quy trình chế biến thức ăn, vệ sinh dụng cụ 

đảm bảo quy định. Tổ chức giờ ăn của trẻ đúng 

quy chế, không cắt xén quy trình. Thực hiện 

nghiêm túc quy chế nuôi dạy trẻ, đảm bảo an toàn 

tuyệt đối cho trẻ về thể chất và tinh thần; Đảm 

bảo duy trì thực hiện “Xây dựng trường học an 

toàn - Phòng chống tai nạn thương tích” 

quy chế nuôi dạy trẻ, công khai thực 

đơn hàng ngày . Thực hiện đúng quy 

trình kiểm thực ba bước. GV đảm bảo 

tuyệt đối an toàn cho trẻ 

-100% các nhóm lớp thực 

hiện tốt quy chế và đảm 

bảo an toàn tuyệt đối cho 

trẻ 

3 3- Công tác giáo dục 

- Nghiêm túc thực hiện chế độ sinh hoạt hàng 

ngày của trẻ. 

- Giáo viên lập kế hoạch giáo dục  hè với các nội 

dung ôn luyện củng cố kiến thức, kỹ năng, giáo 

dục giới tính, kỹ năng tự vệ phòng chống xâm hại 

phù hợp với từng độ tuổi, Kĩ năng  phòng chống 

tai nạn thương tích, kĩ năng bơi lội,… 

- Chuẩn bị đầy đủ ĐDĐC và phương tiện học tập, 

ăn ngủ, vệ sinh cá nhân 

- Thực hiện nghiêm túc hồ sơ sổ sách chuyên 

môn, sổ theo dõi trẻ; cập nhật thường xuyên sổ 

nhật ký nhóm lớp theo đúng quy định. 

 

- Kiểm tra giám sát theo khối, nhóm lớp 

tổ chức các hoạt động cho trẻ đúng theo 

kế hoạch giáo dục. 

- Giáo viên thực hiện nghiêm túc và 

triển khai kế hoạch giáo dục ôn luyện 

kiến thức kĩ năng 

  

- Dự giờ Kiểm tra giáo viên tổ chức các 

hoạt động có dầy đủ đồ dùng thoe kế 

hoạch 

- Kiểm tra sổ sách theo đúng quy định 

- Tiếp tục phan công GGVNV thực hiện 

trang trí, khung cảnh trong và ngoài lớp 

vơi các góc học tập, sân chơi, phòng 

 

- Đã thực hiện 

 

 

-00% Giáo viên đã lập kê 

hoạch giáo dục đúng vị trí 

được phân công phụ trách 

 

 

- Đã dự giờ kiểm tra được 

25  hoạt động:  95% các 

hoạt động xếp loại tốt 

 

-Đã tạo được khu sân chơi  

giao thông, và  chỉnh 

trang khung cảnh các góc, 

sảnh cầu thanh, 8 phòng 

chức năng. 
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- Thực hiện trang trí tạo khung cảnh sư phạm, 

xây dựng môi trường học tập lấy trẻ làm trung 

tâm để chuẩn bị cho năm học mới. 

  

-  Họp Phân công đội ngũ GV đi làm hè dựa trên 

tinh thần tự nguyện đăng kí tham gia làm hè. 

 - Thực hiện triển khai lớp học UNIS- Tăng 

Cường Tiếng anh ở 3 lứa tuổi 

  

 

-  Nghiêm túc tham gia đầy đủ, đúng thành phần 

các buổi tập huấn cấc cấp triển khai. 

chức năng phù hợp cho trẻ traỉ nghiệm 

và sáng tạo. 

- Phân công Giáo viên có tinh thần trách 

nhiệm,thực hiện nghiêm túc hiệu quả 

công việc phụ trách 

- Phối hợp với giáo viên dạy chuyên ngữ 

xây dựng và thực hiện kế hoach giáo 

dục tạo môi trường,cơ hội trẻ được giao 

tiếp tiếng anh nhiều nhất, hiệu quả nhất 

- Phân công giáo viên tham gia các Tập 

huấn các chuyên đề và triển khai phá 

dụng tại nhóm lơp phụ trách  

- 100% giáo viên thực 

hiện đi làm hè theo đăng 

kí tự nguyện 

- 3 lớp đã haotj động với 

giáo viên chuyên ngữ qua 

5 nội dụng họat động. 

 

 

- Tham gia đầy đủ các 

lướp tập huân theo công 

văn. 

 

 

 

- Tổ chức Thực hiện 03 

buôi  tập huấn  vơi điều 

phối viên Unis 

 

 

Đánh giá chung :  

- BGH và đội ngũ GV nhà trường luôn cố gắng  để hoàn thành các công việc về chuyên môn  theo sự chỉ đạo của các cấp. 

IV. Công tác quản lý : 

TT Nội dung Hình thức Kết quả Những đề 

xuất, kiến 

nghị 

1 1. Công tác tuyển sinh 

Thực hiện tuyển sinh đúng kế hoạch, đúng quy 

trình, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. 

Đăng tải và niêm yết công khai 

danh sách học sinh trúng tuyển, 

chỉ tiêu đề xuất tuyển bổ sung 

Đã nghiêm túc thực hiện  
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Đăng tải và niêm yết công khai danh sách học 

sinh trúng tuyển, chỉ tiêu đề xuất tuyển bổ sung 

(nếu còn chỉ tiêu) trên bảng tin và cổng TTĐT của 

trường. 

Rà soát, sắp xếp hồ sơ tuyển sinh theo quy định 

để chuẩn bị đón Đoàn kiểm tra công tác tuyển sinh 

năm học 2020-2021. 

(nếu còn chỉ tiêu) trên bảng tin và 

cổng TTĐT của trường. 

 

 

Đã phân công rõ người, rõ việc, 

rõ trách nhiệm, rà soát, sắp xếp hồ 

sơ tuyển sinh theo quy định để 

chuẩn bị đón Đoàn kiểm tra công 

tác tuyển sinh năm học 2020-

2021. 

 

2 2. Công tác bồi dưỡng đội ngũ 

Các đơn vị tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp 

vụ, phương pháp giảng dạy và kỹ năng sư phạm 

cho CBGVNV theo kế hoạch đã xây dựng. 

Khuyến khích GV tự bồi dưỡng nâng cao kỹ năng 

nghề; kỹ năng tổ chức lớp học, kỹ năng ứng dụng 

công nghệ thông tin… 

Cử CBGVNV tham gia các lớp bồi dưỡng do Sở 

GD&ĐT Hà Nội tổ chức (thành phần và lịch theo 

VB của SGD&ĐT) 

CBGVNV các trường tham gia học tập chính trị 

hè năm 2020 theo chỉ đạo của Quận. 

Tiếp tục duy trì khuyến khích GV 

tự bồi dưỡng nâng cao kỹ năng 

nghề; kỹ năng tổ chức lớp học, kỹ 

năng ứng dụng công nghệ thông 

tin… 

 

 

Đã triển khai thực hiện 

 

 

 

 

Đã cử CBGVNV tham gia 

các lớp tập huấn bồi dưỡng 

theo đúng thành phần và lịch 

theo văn bản 

 

3 3. Thực hiện ký kết các hợp đồng thực phẩm 

Rà soát danh mục thực phẩm và ký kết các hợp 

đồng thực phẩm của năm học 2020-2021 theo 

đúng quy định. 

Chỉ đạo phó hiệu trưởng phụ 

trách công tác nuôi dưỡng cùng bộ 

phận kế toán rà soát danh mục 

thực phẩm và ký kết các hợp đồng 

Nhà trường đã nghiêm túc 

triển khai thực hiện theo 

đúng quy định 
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Nghiên cứu lựa chọn công ty thực phẩm, công ty 

sữa, nước uống đảm bảo truy xuất nguồn gốc, hồ 

sơ minh bạch, đủ các loại giấy tờ chứng nhận, xác 

nhận theo quy định của Bộ, Sở Y tế và văn bản 

1084/UBND-YT ngày 11/6/2020 của UBND quận 

Long Biên v/v tổ chức ăn bán trú và lựa chọn cơ 

sở cung cấp thực phẩm cho các trường học trong 

năm học 2020-2021. 

 

thực phẩm của năm học 2020-

2021 theo đúng quy định. 

Nghiên cứu lựa chọn công ty thực 

phẩm, công ty sữa, nước uống 

đảm bảo truy xuất nguồn gốc, hồ 

sơ minh bạch, đủ các loại giấy tờ 

chứng nhận, xác nhận theo quy 

định của Bộ, Sở Y tế và văn bản 

1084/UBND-YT ngày 11/6/2020 

của UBND quận Long Biên v/v tổ 

chức ăn bán trú và lựa chọn cơ sở 

cung cấp thực phẩm cho các 

trường học trong năm học 2020-

2021. 

 

4 4. Thực hiện chương trình tiếng Anh liên kết 

Lựa chọn đơn vị liên kết được Sở GD&ĐT Hà 

Nội cấp phép thẩm định chương trình. 

Xây dựng Đề án liên kết tiếng Anh với công ty 

hoặc Trung tâm theo quy định. 

Thực hiện đầy đủ quy trình tổ chức họp tại trường 

về lựa chọn đối tác liên kết theo quy định, phù hợp 

với đặc thù của trường. 

Thực hiện theo đúng văn bản 

hướng dẫn 
Đã triển khai thực hiện nộp 

PGD đúng theo quy định  

 

5 5. Thực hiện công tác công khai 

Nghiêm túc thực hiện công khai kết quả thực hiện 

nhiệm vụ năm học 2019-2020 và cam kết về cơ sở 

vật chất, chất lượng đội ngũ, chất lượng trẻ, thu - 

 Nhà trường nghiêm túc thực 

hiện công khai kết quả thực 

hiện nhiệm vụ năm học 

2019-2020 và cam kết về cơ 
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chi....của năm học 2020-2021 vào các thời điểm 

theo hướng dẫn tại Thông tư 36/2017/TT-

BGD&ĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT.  

sở vật chất, chất lượng đội 

ngũ, chất lượng trẻ, thu - 

chi....của năm học 2020-2021 

 

7 6. Quản lý nhân sự 

Phân công bố trí giáo viên vào các lớp phù hợp, 

đảm bảo GV/trẻ theo từng độ tuổi. Ưu tiên lựa 

chọn GV dạy lớp 5 tuổi có trình độ trên chuẩn, có 

kinh nghiệm tổ chức thực hiện chương trình 

GDMN. Tuyệt đối không được sử dụng GV không 

có bằng cấp để dạy trẻ. 

 

 

Phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm trong 

BGH, phân công trực hè cụ thể. Duy trì họp Hội 

đồng trường, họp các tổ chuyên môn trong tháng, 

hàng tuần theo đúng Điều lệ trường MN; đảm bảo 

nề nếp, kỷ cương làm việc nghiêm túc. Chú trọng 

công tác bảo vệ, an ninh, an toàn trường học. 

Duy trì hiệu quả công tác đánh giá Hiệu trưởng; 

Phó hiệu trưởng theo đúng quy định. 

 

 

 

 

Hội đồng giáo dục nhà 

trường đã họp và phân công 

bố trí giáo viên vào các lớp 

phù hợp, đảm bảo GV/trẻ 

theo từng độ tuổi. Ưu tiên 

lựa chọn GV dạy lớp 5 tuổi 

có trình độ trên chuẩn, có 

kinh nghiệm tổ chức thực 

hiện chương trình GDMN 

Nhà trường duy trì thực hiện 

các cuộc hội họp Hội đồng 

trường, họp các tổ chuyên 

môn trong tháng, hàng tuần 

theo đúng Điều lệ trường 

MN; đảm bảo nề nếp, kỷ 

cương làm việc nghiêm túc. 

Chú trọng công tác bảo vệ, 

an ninh, an toàn trường học. 

Duy trì hiệu quả công tác 

đánh giá Hiệu trưởng; Phó 

hiệu trưởng theo đúng quy 

định. 

 

6 7. Công tác kiểm tra  Đã nghiêm túc thực hiện theo  
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Tiếp tục kiểm tra các trường, lớp MN về việc thực 

hiện quy chế chuyên môn, tổ chức các hoạt động 

giáo dục theo kế hoạch hoạt động hè. 

Kiểm tra việc thực hiện mô hình trường học điện 

tử theo KH của UBND Quận; kiểm tra việc cập 

nhật văn bản, kết quả CSGD, công tác tuyên 

truyền…trên cổng TTĐT của các nhà trường. 

Kiểm tra công tác chuẩn bị điều kiện về cơ sở vật 

chất, đội ngũ GV….để khai giảng năm học mới. 

kế hoạch kiểm tra đã xây 

dựng từ đầu năm học. 

 

Ban CNTT tiếp tục hoàn 

thiện các nội dung để đón 

đoàn kiểm tra trường học 

điện tử theo kế hoạch của 

UBND Quận 

7 Công tác triển khai chương trình Sữa học 

đường 

Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền tới 

CMHS, chuẩn bị mọi điều kiện để tạo điều kiện 

cho phụ huynh đăng ký cho trẻ tham gia Chương 

trình Sữa học đường năm học 2020 – 2021 hiệu 

quả, phấn đấu tỷ lệ Thành phố giao trên 90%. 

 Tiếp tục duy trì thực hiện 

công tác tuyên truyền tới 

CMHS, chuẩn bị mọi điều 

kiện để tạo điều kiện cho phụ 

huynh đăng ký cho trẻ tham 

gia Chương trình Sữa học 

đường năm học 2020 – 2021 

hiệu quả, phấn đấu tỷ lệ 

Thành phố giao trên 90%. 

 

8 Quản lý nhóm trẻ, lớp MG độc lập 

BGH trường MN công lập tiếp tục kết hợp với 

UBND các Phường giám sát, hướng dẫn công tác 

quản lý, chuyên môn các trường, nhóm trẻ, lớp 

MG độc lập trong dịp hè năm 2020.  

 Nghiêm túc triển khai thực 

hiện 

 

 

V. Công tác thực hiện mô hình trường học điện tử : 

TT Nội dung Hình thức Kết quả Những 

đề xuất, 

kiến nghị 
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1 Công tác chỉ đạo điều hành 

Ban hành các văn bản, quy trình , nội quy sử dụng 

các hệ thống CNTT; trách nhiệm về quản lý, khai 

thác, sử dụng hệ thống; có kiểm soát, đánh giá việc 

sử dụng. 

 Có đầy đủ các văn bản về quản lý chỉ đạo điều hành mô 

hình THĐT 
 

2 Nguồn nhân lực 

- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên (Không bao 

gồm nhân viên nuôi dưỡng cấp học MN, nhân viên 

bảo vệ) sử dụng thành thạo cổng TTĐT, hệ thống 

thư điện tử, các trang thiết bị (MT, MC, …), các 

phần mềm ứng dụng theo vị trí việc làm triển khai 

tại đơn vị phục vụ công việc hàng ngày. 

 

 

- Tỉ lệ GV sử dụng Bảng TTTM mức nâng cao tối 

thiểu  đều đạt 

- Cán bộ CNTT trường học 

 - 100% CBGVNV sử dụng thành thạo cổng TTĐT, các 

phần mềm ứng dụng trong công tác quản lý, giảng dạy 

(PM nhân sự, PM kế toán, Microsoft office...) 

+ 46% giáo viên sử dụng ở mức độ nâng cao (biết sử 

dụng 2-3 phần mềm để giảng dạy) 

+ 100% giáo viên biết cách truy cập lớp 1, lớp 2, biết 

đăng tin bài lên cổng 

- Nhân viên bảo vệ khai thác, vận hành thành thạo hệ 

thống camera 

- Tỷ lệ giáo viên biết sử dụng bảng tương tác đều đạt 

yêu cầu. 

- Tham mưu vận hành hệ thống CNTT phục vụ triển 

khai mô hình Trường học điện tử đảm bảo hoạt động ổn 

định, hiệu quả. 

 

 

3 Môi trường chính sách 

- Thiết lập hồ sơ, kiểm soát, đánh giá việc quản lý, 

chỉ đạo, thực hiện mô hình THĐT. 

- Quản lý, khai thác, sử dụng tài sản hiệu quả, đúng 

quy định 

 - Có đầy đủ hồ sơ quản lý, khai thác, sửa chữa, bảo trì 

bảo dưỡng các thiết bị 
 

4 Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác 

quản lý, điều hành 

- Cập nhật thông tin đúng yêu cầu và tiến độ, trích 

xuất được thông tin phục vụ công tác quản lý 

- Các văn bản quản lý điều hành được trao đổi qua 

môi trường mạng (Trừ các VB không được đăng tải 

theo QĐ) 

 Cập nhật thông tin đầy đủ, đúng tiến độ 

- Các văn bản được đăng tải đầy đủ trên cổng thông tin 

điện tử, văn bản nội bộ nhà trường được đăng vào lớp 2 

- Sử dụng Google Drive trao đổi các văn bản giữa BGH 

và nhân viên, báo ăn các lớp học 

- Sử dụng mail chung để đăng tải các văn bản về chuyên 

môn cho giáo viên 
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5 Trang thông tin điện tử 

Hoạt động của ban biên tập 

- Định hướng tin bài, quy định cập nhật tin bài 

- Chế độ kiểm tra, kiểm soát, đánh giá 

 - Hoạt động thường xuyên, có đầy đủ các hoạt động của 

cô và trẻ theo nội dung từng tháng 
 

6 Trang thiết bị CNTT 

- Thiết lập hồ sơ quản lý trang thiết bị theo đúng quy 

định 

- Bố trí đúng, đủ theo mô hình;  

-  Kiểm soát, theo dõi điều chuyển, bàn giao, sử dụng, 

bảo quản, bảo trì, sửa chữa  ( Có hồ sơ, thanh lý quy 

định chứng minh) 

 - Các trang thiết bị được bố trí đầy đủ, đúng theo mô 

hình: 12 phòng học, 8 phòng chức năng, khu hiệu bộ và 

khối văn phòng 

- Đã ký đồng với công ty NIC, thường xuyên bảo trì bảo 

dưỡng thiết bị CNTT hàng tháng. 

 

7 Hệ thống mạng kết nối 

Mạng LAN: 

Đảm bảo 100% máy tính, máy in kết nối mạng 

LAN (Tại phòng Tin học và Ngoại ngữ) 

Mạng Internet 

 - 100% máy tính được kết nối mạng Lan  

- Phòng Kidsmart được kết nội mạng Lan nội bộ  

Đảm bảo 100% máy tính có kết nối internet. 

Hệ thống wifi đảm bảo phủ sóng tới mọi vị trí khu vực 

trong nhà trường. 

 

8 Các điều kiện đảm bảo khác 

An ninh, an toàn thông tin 

Hệ thống điện đảm bảo đáp ứng đủ công suất sử 

dụng của hệ thống trang thiết bị công nghệ thông 

tin và các trang thiết bị khác. 

Bố trí ngân sách duy trì hệ thống trang thiết bị, 

phần mềm phục vụ cho ứng dụng CNTT tại đơn vị. 

 100% máy tính được cài đặt phần mềm diệt virus (miễn 

phí) 

Hệ thống điện đảm bảo các hoạt động của nhà trường. 

Có ngân sách duy trì hệ thống trang thiết bị, phần mềm 

 

 

VI. Công tác thông tin báo cáo : 

TT Nội dung Hình thức Kết quả Những đề xuất, 

kiến nghị 

1 Đánh giá HT, HP, TTCM, GVCN 100% CBGVNV thực hiện đánh 

giá vào ngày 20 hàng tháng 

Tổng số: 43 CBGVNV 

tham gia đánh giá công 

tác tháng. 

 

2 Báo cáo cuối tháng (Hàng tháng), theo mẫu Gửi mail và nộp báo cáo bản Đã triển khai thực hiện  
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năm học trước (Mẫu biểu ngang) cứng về PGD nộp đúng thời gian quy 

định 

Đánh giá chung:  

- Nhà trường đã thực hiện đúng tiến độ, kế hoạch tháng đã đề ra     

 
 

 

                                                                                         


