
 

BIÊN BẢN HỌP BAN CHỈ ĐẠO 

MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC ĐIỆN TỬ THÁNG 6 - 2021 

 

       1. Thời gian: 8h30 ph, thứ hai, ngày 31 tháng 5 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 5 

        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 thường xuyên, hiệu quả và đúng tiến độ đề ra.. 

        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. 
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        - Một số thiết bị lỗi và hư hỏng như dây kết nối HDMI, Màn chiếu, Máy 

chiếu, Máy tính PC đã được GV thống kê và nhà trường sửa chữa và thay thế 

kịp thời đảm bảo GV sử dụng hiệu quả và bảo quản gọn gàng, sạch sẽ trong thời 

gian HS nghỉ hè. 

        b. Bảng tương tác thông minh 

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

minh trong thời gian HS nghỉ giãn cách phòng tránh Covid-19. 

        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. 

         - Hệ thống mạng hoạt động ổn định phục vụ cho công tác tuyển sinh trực 

tuyến lớp 1, năm học 2021 – 2022. 

         d. Viết tin bài:  

         - Góc tuyên truyền: Các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình 

hình mới; Hà Nội yêu cầu không tụ tập quá 10 người; Nguyên tắc, hình thức vận 

động bầu cử 

            - Hoạt động chung: Trường Tiểu học Ngọc Thụy xây dựng mô hình " 

Trường học hạnh phúc" 

         - Phụ huynh cần biết: Giáo viên, học sinh Trường Tiểu học Ngọc Thụy với 

hành trình học trực tuyến để phòng, chống dịch bệnh Covid-19        

    - Hoạt động của HS: Ngày hội sắc màu -Cuộc thi vẽ tranh chủ đề: “Vững tin 

Việt Nam”. 

            - Hoạt động Đội: Tự hào trang sử Đội; Thư chúc mừng - Kỷ niệm 80 

năm Ngày thành lập Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-

15/5/2021); Các biện pháp phòng, chống xâm hại đối với học sinh tham gia học 

tập trên không gian mạng; Liên đội Trường Tiểu học Ngọc Thụy tham dự Tọa 

đàm “Đổi mới phương thức hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh thành phố Hà 

Nội trong tình hình hiện nay”;  

                - Người tốt việc tốt: Cô Nguyễn Thị Hằng Tấm gương sáng cho thế hệ 

giáo viên trẻ; Bông hoa vườn trường; Cô Nguyễn Thị Viên - Nhà giáo tâm 

huyết, sáng tạo; Người thầy truyền cảm hứng; Cầu thủ nhí trường tôi; Một tấm 

gương sáng 
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              - Giới thiệu sách tháng 5: Thoát nạn trong tích tắc; Aladin và cây đèn 

thần; Từ làng Sen 

              - Văn bản:  

              + Văn Bản UBND quận: Vận động ủng hộ công tác phòng, chống dịch 

Covid-19; Kế hoạch tuyển sinh năm học 2021-2022; Thành lập lực lượng PCCC 

dân phòng....; Hỏa tốc: Thông báo Kết luận của Thường trực Quận ủy về công 

tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut 

Corona (Covid – 19) gây ra trên địa bàn quận Long Biên; (HỎA TỐC): Công 

văn vv thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 05/5/2021 của Chủ tịch UBND 

TP; Công văn về tuyên truyền cao điểm cuộc Bầu cử và tham gia cuộc thi trực 

tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử. 

              + Văn bản Sở GD: CV vv tiếp tục thu gom vỏ hộp sữa; QĐ chuyển đổi 

kết quả hội thi CNNT thành SKKN; V/v tăng cường trách nhiệm người đứng 

đầu, quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ 

sở giáo dục; Tăng cường phòng, chống đuối nước trẻ em, học sinh trong dịp hè 

2021… 

               + Văn bản phòng GD: HD trọng tâm công tác tháng 6,7/2021 cấp Tiểu 

học;  

        e. Cổng thông tin điện tử 

- Số lượng truy cập tháng 5:  53629 

- Số bài chuyên sâu trong tháng: 116     

- Số văn bản cập nhật: 26 

- Số bài giảng điện tử cập nhật: 111 

 

        II. Triển khai công tác tháng 6/2021 

        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 trực tuyến 

trong thời gian HS nghỉ hè và nghỉ dịch Covid-19 

        2. Bảng tương tác thông minh 

        - GV, NV tiếp tục nghiên cứu , xây dựng các bài giảng trên bảng tương tác 

để phục vụ cho các năm học tiếp theo. 

        3. Hệ thống mạng LAN và Camera 
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        - Kiểm tra thường xuyên hệ thống mạng và Camera đảm bảo ổn định và 

hoạt động hiệu quả phục vụ công tác tuyển sinh năm học mới 2021 - 2022. 

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

sửa chữa và nâng cấp trường. 

        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 về ôn tập kiến thức cho HS 

trong thời gian nghỉ hè và nghỉ giãn cách 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 và các văn bản chỉ 

đạo về các biện pháp phòng, chống Covid-19. 

  - Tiếp tục cập nhật tin bài cổng nội bộ 

          6. Bài giảng trên bảng tương tác 

- Giáo viên tiếp tục thiết kế các bài giảng trên bảng tương tác đảm bảo 

chất lượng phục vụ năm học 2021 – 2022. 

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 hồi 10h30ph cùng ngày. 

                                                                 Long Biên, ngày 31 tháng 5 năm 2021 

THƯ KÝ 

( đã ký) 

 Đỗ Đình Huynh 

    HIỆU TRƯỞNG 

( đã ký) 

  Nguyễn Thị Phương 

 


