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BIÊN BAN 
KIEM TRA THrC HIEN MÓ HINH TRUONG HOC �I�N Tè 

(Tháng 05/2022) 

Thoi gian: 13h30 ngày 20 tháng 05 n�m 2022 

Dja diêm: Phông hÙi d�ông giáo dyuc 
Thành phân: Ban chi d¡o mô hinh truÝng hoe diÇn të 

Chu toa: D/e Trân ThË Hoàng Lâm -Trwong ban chi �¡o 

Thr ký: �/e Nguy¿n ThË Anh NguyÇt- Thu ký. 

I. Ban chi �¡o kiêm tra �ánh giá công tác thrc hiÇn mô hình THÐT 

tháng 05. 

1. Uu diem 

- Da thue hiÇn b£o duông chuyên sâu toàn bÙ máy chiêu trong truong

Triên khai thyrc hiÇn nghiêm túc công tác úng dung CNTT trong quån lý, 

giang day và hÍc tp và tu kiêm tra rà soát mô hình THÐT 

- Duy tri viÇc däng täi chuyên måc Ánh dep hàng tháng và Chuyên muc thu 
viÇn diÇn të cça cym. Giáo viên duy tri tót viÇe �äng tài bài giáng diÇn të lên 
kho thu viÇn diÇn të cça truong.

Triên khai chính théc dánh giá CBCCVC trên phân mêm cça thành phô. 

-Các tô truong thuc hiÇn tôt công tác BC tháng trên biêu mâu. 

- Két quà khai thác, câp nht cong thông tin diÇn tù 

+Sô lugng truy câp: 39.462

+Sô tin bài: 104 

+So bài chuyên sâu: 4 

+ So v�n bàn cp nht: 27

+Só bài giàng diÇn të: 22 

+Tong sô tài nguyên: 5 

2. Ton tai 
- MÙot sô máy in hong, lõi. 



3. Phrong huóng:

- �è xuát Ban giám hiÇu sua chïa.

II. Ban chi d¡o triên khai phuong hróng tháng 06. 

Thuong xuyên kiêm tra các TTB dê bào duong, sça chïa, thay th� kËp thoi. 

KT thuc hiÇn mô hinh THÐT 1 lân/tháng (20 hàng tháng)
- Lp KH, viêt và ��ng tài tin bài, các v�n bàn chi �¡o, các hoat �Ùng cça 

trrong, lÛp �ám b£o tính thÝi så, dúng tiên dÙ và chât lugng bài viêt.

Dàm bào moi tháng 1 tin bài vê guong nguoi tôt câp truong, 3 tháng 1 lân 
guri Quan bài viêt guong nguoi tôt câp Qu�n.

KT viçc GV ��ng tài 03 bài giäng diÇn të/tháng lên công TTÐT, ��ng cà 
trën chuyën måc cça lóp I và lóp 2. Luru ý các bài ��ng lóp 1 �ë chê �Ù chi 
và không coppy hay sùa - (vào ngày 20 hàng tháng). 

- Ngày 20 hàng tháng: KT viÇc ��ng täi "Album hinh ånh �ep" và "Bài 
giáng DT cum 4", báo cáo HiÇu truong và gui duong link cho d/c Mùi PGD. 

Thuc hiÇn �ánh giá XL thi dua tháng trên PM cça Thành phô. �ánh giá 
KQ tu duõng và thåc hiÇn NV cça dàng viên trên bieu mâu. 

- Các to CM, các bÙ phn rà soát viÇc thuc hiÇn BC công tác tháng trën 
Goolge driver theo quy dËnh, truóc ngày 20/6.

- Chuân bj các �iêu kiÇn �ón �oàn kiêm tra mô hinh THÐT.

Thu ky thông qua biên bàn. 100% các d/c có mat nhât trí vói nÙi dung biên 
bàn, không ai có ý kiên nào khác. 

Cuoc hop kêt thúc vào hôi 14h cùng ngày. 
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