
 

BIÊN BẢN HỌP BAN CHỈ ĐẠO 

MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC ĐIỆN TỬ THÁNG 5 - 2021 

 

       1. Thời gian: Thứ năm, ngày 29 tháng 4 năm 2021 

       2.  Địa điểm: Họp trực tuyến 

       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 

Bà Hoàng Yến  

Tổ trưởng tổ 5 

Tổ phó tổ 4 

  Ông Nguyễn Văn Hiếu 

 

NV thiết bị - Phụ trách CNTT 

        4.  Nội dung 

        I. Tổng kết công tác tháng 4 

        1. Các thiết bị điện tử, tin bài, cổng điện tử 

- Hệ thống mạng hoạt động ổn định. 

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

- Hệ thống giám sát camera hoạt động hiệu quả. 

- Cổng TTĐT duy trì hoạt hoạt động ổn định. Số lượng tin bài được cập 

nhật còn ít, vì trường tập trung vào hoạt động thi GVG cấp Thành phố của đ/c 

Ngọc 3A6. 

        2. Giáo viên 

        a. Các thiết bị phục vụ quản lý, giảng dạy học tập: Máy tính, projector, 

máy chiếu đa vật thể 

        - Các thiết bị dạy học hiện đại Máy tính, projector, máy chiếu đa vật thể 

hoạt động ổn định tại các phòng học và các phòng chức năng. 

        - Một số thiết bị lỗi và hư hỏng GV thống kê đều được nhà trường sửa chữa 

và thay thế kịp thời 
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        - CB, GV, NV tích cực thực hiện khai thác, sử dụng các thiết bị phục vụ 

giảng dạy cho các hoạt động dạy và học hiệu quả. 

        - CB, GV, NV được phân công tham gia Ngày hội CNTT cấp quận lần thứ 

V, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Kết quả: 

        + 03 Giải nhì   

        + 01 Giải ba  

        b. Bảng tương tác thông minh 

        - GV tích cực khai thác, sử dụng bảng TTTM cho các tiết chuyên đề cấp 

trường. 

         - GV, NV tiếp tục nghiên cứu, soạn bài giảng trên bảng tương tác thông 

minh. 

        c. Hệ thống mạng LAN và Camera 

         - Hoạt động ổn định, đảm bảo hiệu quả. Phục vụ cho công tác bảo vệ và 

quản lý của Ban giám hiệu. 

         d. Viết tin bài:  

         - Tin bài: Sáng tác truyện tranh: Tình bạn, chuyến du lịch tuyệt vời, phòng 

tránh xâm hại... 

         - Giới thiệu sách: Vẽ cả thế giới với 5 bước đơn giản; Bà ngoại tôi biến 

thành búp bê nhỏ;  

             - Tin bài hoạt động đội: Lớp đội viên tháng ba chào mừng Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh 90 mừa hoa rực rỡ; sắc màu tháng ba trong Ngày hội Thiếu nhi vui 

khỏe - Chào mừng sinh nhật Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 90 mùa hoa. 

        e. Cổng thông tin điện tử 

- Tăng cường các tin bài phong phú về nội dung và hình thức. Đặc biệt là 

các tin bài về hoạt động HS  

- Đẩy mạnh đăng tin bài cổng nội bộ  

- Số lượng truy cập tháng 3:  52445 

- Số bài chuyên sâu trong tháng: 20     

- Số văn bản cập nhật: 12  

- Số bài giảng điện tử cập nhật: 114 

        II. Triển khai công tác tháng 4/2021 

        1. Các thiết bị phục vụ quản lý, giảng dạy học tập: Máy tính, projector, 

máy chiếu đa vật thể 

        - Khai thác và sử dụng hiệu quả các thiết bị phục vụ giảng dạy 
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- Tiếp tục duy trì, khai thác, sử dụng phần mềm Activinspire, Zoom, 

Kahoot...và các phần mềm phục vụ cho các hoạt động giảng dạy trong năm học 

mới 2020 – 2021. 

- Khai thác các phần mềm phục vụ giảng dạy tiết thi GVG cấp quận môn 

Thể dục.  

        2. Bảng tương tác thông minh 

        - Khai thác, vận hành đảm bảo hiệu quả và ứng dụng trong các dạy, chuyên 

đề cấp trường. 

        3. Hệ thống mạng LAN và Camera 

        - Kiểm tra thường xuyên hệ thống mạng và Camera đảm bảo ổn định và 

hoạt động hiệu quả. 

        - Hệ thống Camera thường xuyên kiểm tra đảm bảo an toàn  

        4. Viết tin bài 

- Các tổ chủ động phân công thành viên viết tin bài theo định hướng tháng 

của nhà trường, gửi duyệt và đăng tải lên cổng thông tin đúng tiến độ. 

- Tăng cường chất lượng các tin bài chuyên sâu, tuyên truyền, BGĐT, 

gương người tốt việc tốt, rèn kỹ năng sống cho HS... 

- Đẩy mạnh các tin bài về các biện pháp phòng , chống dịch covid-19. 

        5. Cổng thông tin điện tử 

   - CB, GV, NV thường xuyên cập nhật cổng thông tin của trường để kịp 

thời nắm bắt các văn bản, kế hoạch hoạt động của nhà trường. 

  - Tiếp tục cập nhật tin bài cổng nội bộ 

          6. Bài giảng trên bảng tương tác 

- Giáo viên tiếp tục thiết kế và đăng tải đúng tiến độ đảm bảo chất lượng 

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. 

                                                                 Long Biên, ngày 29 tháng 4 năm 2021 

THƯ KÝ 

(đã ký) 

 Đỗ Đình Huynh 

    HIỆU TRƯỞNG 

(đã ký) 

  Nguyễn Thị Phương 

 


