
 

BIÊN BẢN HỌP BAN CHỈ ĐẠO 

MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC ĐIỆN TỬ THÁNG 05 – 2022 

 

I.  Thời gian, địa điểm, thành phần 

       1. Thời gian: 9h20 ph, thứ tư, ngày 29 tháng 04 năm 2022 

       2.  Địa điểm: Phòng Hội đồng sư phạm  

       3. Thành phần:  

 - Trưởng ban Bà Nguyễn Thị Phương - Hiệu trưởng 

 - Phó ban : Bà Phạm Thị Khánh Ninh  

Bà Phạm Thị Mai Thanh 

- P.Hiệu trưởng 

- P.Hiệu trưởng 

 - Các ủy viên: Ông Đỗ Đình Huynh GV TPT - Phụ trách CNTT 

  Bà Nguyễn Thị Hằng Tổ trưởng tổ 1 

  Bà Lê Thị Kim Oanh Tổ trưởng tổ 2 

  Bà Phạm Thị Tuyết Nhung Tổ trưởng tổ 3 

  Bà Lê Thị Ngọc Anh Tổ trưởng tổ 4 

  Bà Đỗ Thanh Huyền Tổ trưởng tổ 5 

  Ông Nguyễn Văn Hiếu NV thiết bị - Phụ trách CNTT 

        II.  Nội dung 

        1. Tổng kết công tác tháng 04/2022 

        1.1. Các thiết bị điện tử: 

        - Hệ thống đường truyền mạng hoạt động ổn định, hiệu quả  

- Hệ thống đường truyền Wifi hoạt động ổn định tại các dãy nhà A, B, C 

- Hệ thống camera hoạt động tốt phục vụ công tác an ninh an toàn trường 

học. 

         1.2. Các thiết bị dạy học điện tử: 

         - Máy tính, projector, máy chiếu đa vật thể, bảng tương tác, hệ thống âm ly 

loa đài ...tại các phòng học và các phòng chức năng được giáo viên phụ trách vệ 

sinh , lắp đặt và khai thác sử dụng hiệu quả khi học sinh quay trở lại trường học 

tập trực tiếp 

         - Cán bộ IT của trường phối hợp với đơn vị phụ trách CNTT tiến hành rà 

soát, sửa chữa, thay thế những thiết bị hỏng, lỗi trong các phòng học nhằm đảm 

bảo 100% các lớp hoạt động tốt phục vụ ngày đầu HS quay trở lại trường học. 
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         1.3. Cổng thông tin điện tử trường: 

         - Giáo viên, nhân viên IT và các bộ phận quản trị cổng TTĐT thường 

xuyên kiểm tra, cập nhật các thông tin, văn bản chỉ đạo, tin bài đầy đủ, đúng tiến 

độ và định hướng đề ra. 

        - Số lượng tin bài chuyên sâu còn chưa phong phú, đa dạng  

        - Các văn bản chỉ đạo được cập nhật thường xuyên, đầy đủ 

        - Các chuyên mục chính trên cổng TTĐT được cập nhật đầy đủ. 

        1.4. Giáo viên, nhân viên trường 

        - GV, NV phụ trách viết tin bài đúng tiến độ theo định hướng tháng. 

        - Soạn và đăng tin trên cổng nội bộ đủ số lượng và đúng thời gian theo quy 

định của trường. 

        - Các tin bài bài giảng điện tử được cập nhật phong phú, đa dạng đủ môn, 

khối. 

          1.5: Tin bài  

         * Tin chuyên sâu:  

        - Công tác Đội: Liên đội Trường Tiểu học Ngọc Thụy tuyên truyền kỹ 

năng phòng cháy chữa cháy; Hoạt động tìm hiểu nội quy trường lớp của Liên 

đội Trường Tiểu học Ngọc Thụy;  

         -  Góc Phụ huynh: Cảm nhận của Phụ huynh lớp 1A3 Trường tiểu học 

Ngọc Thụy khi học sinh được quay trở lại trường học tập trực tiếp; Cho học sinh 

lớp 1,2,3,4,5,6 thuộc 30 quận, huyện, thị xã trở lại trường học trực tiếp 

          - Giới thiệu sách: Giới thiệu sách tháng 4: 4000 từ vựng và mẫu câu 

Tiếng Anh thiết yếu cho trẻ em; Giới thiệu sách tháng 4: 100++ cách tạo nên 

một thế giới tốt đẹp hơn 

          - Hoạt động chuyên môn: Lịch kiểu tra định kỳ cuối học kì 2, năm học 

2021 – 2022, nội dung ôn tập các môn các khối CKII 

           - Hoạt động chung: Thông báo: Nghỉ dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương; Giải 

phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4) và ngày Quốc tế Lao động (01/5) 

năm 2022 ngành GDĐT Hà Nội; Học sinh Trường Tiểu học Ngọc Thụy trong 

ngày đầu quay trở lại trường học trực tiếp sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch 

Covid-19 

           *  Tin văn bản:  
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         - Văn Bản UBND quận: Kế hoạch số 117/KH-CALB(PCCC) kiểm tra 

PCCC các trường học; CV phối hợp thực hiện công tác đón học sinh đi học trực 

tiếp tại trường; Triển khai " Tháng hành động vì An toàn thực phẩm " năm 2022; 

Thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Nghị định số 

113/2018/NĐ-CP; Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 của Chính 

phủ về sửa đổi Nghị định số 108/2014/...;  

          - Văn bản Sở GD&ĐT: Hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, 

lớp 1 và lớp 6 năm học 2022-2023; CV_889_Tổ chức dạy học môn Tiếng Anh 

và môn Tin học theo CT GDPT 2018 cấp Tiểu học; Thông báo cho học sinh lớp 

1,2,3,4,5,6 thuộc 30 quận, huyện, thị xã trở lại trường học trực tiếp sau thời gian 

tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch Covid-19;    

         - Văn bản UBND Thành phố: Cho học sinh lớp 1,2,3,4,5,6 thuộc 30 quận, 

huyện, thị xã trở lại trường học trực tiếp.              

1.6. Tổng hợp tin bài tháng 04/2022 

- Tin chuyên sâu: 14 

- Tin Video: 02 

- Tin văn bản: 11 

- BGĐT: 206 

- Số lượng truy cập: 201,493 

        III. Triển khai công tác tháng 05/2022 

        1.1. Các thiết bị điện tử: 

        - Tiếp tục khai thác và sử dụng hiệu quả các thiết bị phục vụ công tác quản 

lý và công tác an ninh, an toàn trường học. 

       - Kiểm tra thường xuyên hệ thống mạng Lan và WF đảm bảo hiệu quả. 

       - Tiếp tục kiểm tra và nâng cấp hệ thống Camera giám sát an ninh an toàn 

trường học 

       1.2. Các thiết bị dạy học điện tử 

         - Giáo viên phụ trách các phòng học và phòng chức năng kiểm tra và tiếp 

tục sử dụng bảo quản tốt các thiết bị dạy học điện tử.  

         1.3. Cổng thông tin điện tử trường: 

         - Tiếp tục rà soát các thư mục trên cổng TTĐT, bổ sung, cập nhật các tin 

bài đầy đủ, đúng tiến độ đảm bảo hiệu quả 
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        - Tăng cường truy cập và khai thác các thư mục hiệu quả. 

        - Tăng cường các tin bài Nội bộ 

        1.4. Giáo viên, nhân viên trường 

        - Các tổ khối chuyên môn tăng cường các tin bài về chuyên môn và các tin 

bài về gương GV, HS tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, các tấm gương sáng... 

       - Đẩy mạnh các tin bài tuyên truyền các bệnh chuyển mùa, tuyên truyền 

phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, phòng cháy chữa cháy, ATGT 

       - Tiếp tục cập nhật tin nội bộ và các tin về BGĐT, EL... 

1.5: Tin bài  

        - Phong phú về nội dung và hình ảnh sinh động  

        - Các tổ khối chuyên môn, GV, NV thực hiện viết và đăng tin đủ sống 

lượng và đúng thời gian theo quy định.  

III. Ý kiến:  

- Không 

IV. Kết thúc 

- Thông qua biên bản: 100% các đ/c dự họp nhất trí với nội dung trên 

- Cuộc họp kết thúc vào 9h50ph cùng ngày. 

                                                                 Long Biên, ngày 29 tháng 04 năm 2022 

THƯ KÝ 

 
 Đỗ Đình Huynh 

 

 

 


