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Thứ/ 
ngày 

Buổi Nội dung công việc Người/bộ phận thực hiện Trực  
lãnh đạo 

Thứ 2 
(17/2) 

Sáng 

Chuẩn bị nội dung tập huấn, hướng dẫn cho 
CBGVNV công tác phòng chống dịch, VS cá nhân, 
VS môi trường trong trường học  

Đ/c Duyên thực hiện, Đ/c 
Ngân, Trang hỗ trợ chuẩn bị 
Powerpoint, Đ/c Huyền liên 
hệ với Bệnh viện ĐK Đức 
Giang cùng Đ/c Duyên để 
lấy tài liệu 

Đ/c Minh Ngọc 
 
 
 

Hoàn thiện phương án đón HS đi lại sau kì nghỉ 
PCDB  

Đ/c Minh Thúy 

8h00: Nhận và kê dọn bàn ghế mới vào các phòng 
học 

Đ/c Hà, Bùi Hạnh, Mai Nga, 
My, Hồng, Bảo vệ. 

8h15: Gửi tin nhắn phối hợp với CMHS đôn đốc HS 
tham gia học trực tuyến và tự học, làm bài tập 

GVCN khối 6,7,8,9 

8h30 - 10h30: HS tự học và ôn tập tại nhà theo 
hướng dẫn của GV (theo TKB) 

HS K6,7,8,9+ GV theo phân 
công 

8h30 : Vệ sinh khử khuẩn (nền nhà, tay nắm cửa, 
cánh cửa, cửa sổ, bàn ghế, dụng cụ học tập, các đồ 
vật trong phòng) : 
- Phòng Tin học : GV Tin (Đ/c C.Nhung PT). 
- Phòng bán trú : Tổ bán trú (Đ/c B.Hạnh PT). 
- Phòng Thư viện : Đ/c H.Thúy. 
- Phòng Đồ dùng : Đ/c B.Hạnh. 
- Phòng Y tế : Đ/c Ngân 
 

GVNV theo phân công 

10h00: Cập nhật số liệu trong Nhật kí PCDB trong 
NT của GV và HS ( danh sách học sinh có bố mẹ là Đ/c Ngân 



người TQ, GV và HS  đi nghỉ Tết từ TQ và các vùng 
có dịch, tình hình SK hiện tại)  
Trong tuần, GVCN khối 8,9 tăng cường đôn đốc HS 
tham gia học trực tuyến GVCN khối 8,9 

Trực Văn phòng, Hoàn thiện các báo cáo tình hình 
phòng chống dịch bệnh trong nhà trường, học trực 
tuyến của HS khối 8,9 về Group của GVCN khối 
8,9, về BGH, PGD  

Đ/c Bùi Hạnh 

Chiều 

14h00: Trực giám sát công tác phòng chống dịch 
bệnh và hoàn thiện các báo cáo về tình hình phòng 
chống dịch bệnh trong nhà trường theo thời gian quy 
định, vào sổ Nhật kí PCDB trong NT của GV và HS 
của bộ phận y tế 

Đ/c Hải Hà, Ngân 

14h15: Gửi tin nhắn phối hợp với CMHS đôn đốc 
HS tham gia học trực tuyến và tự học, làm bài tập 

GVCN khối 6,7,8,9 

14h30-16h30: : HS tự học và ôn tập tại nhà theo 
hướng dẫn của GV (theo TKB) 

HS K6,7,8,9+ GV theo phân 
công 

16h00: GVCN, GVBM báo cáo tình hình học sinh 
ôn tập tại nhà và ôn tập trực tuyến+ GVCN báo cáo 
tình hình SK của HS về VP  

GVCN, GVBM theo phân 
công  

16h30: BGH tổng hợp tình hình học sinh ôn tập tại 
nhà và ôn tập trực tuyến vào sổ kiểm tra đánh giá, 
lưu biên bản kiểm tra giám sát  

BGH trực  

16h50: VP tổng hợp tình hình học sinh ôn tập trực 
tuyến, báo cáo về PGD trên biểu trực tuyến của PGD 

Đ/c Trâm  

 
Thứ 3 
(18/2) 

 

Sáng 
 

8h15: Gửi tin nhắn phối hợp với CMHS đôn đốc HS 
tham gia học trực tuyến và tự học, làm bài tập 

GVCN khối 6,7,8,9 
Đ/c Minh Thúy 
 
 
 
 
 

8h30 - 10h30: HS tự học và ôn tập tại nhà theo 
hướng dẫn của GV (theo TKB) 

HS K6,7,8,9+ GV theo phân 
công 

Vệ sinh khử khuẩn phòng HĐ (nền nhà, tay nắm 
cửa, cánh cửa, cửa sổ, bàn ghế, dụng cụ học tập, các 
đồ vật trong phòng)  

Đ/c Ngọc, Kh.Nhung, Huế  



Trực Văn phòng, Hoàn thiện các báo cáo tình hình 
phòng chống dịch bệnh trong nhà trường, học trực 
tuyến của HS khối 8,9 về Group của GVCN khối 
8,9, về BGH, PGD 

Đ/c Trâm 

Xây dựng tiết thi GVG  Đ/c Minh Ngọc 
 

Chiều 

14h00: Trực giám sát công tác phòng chống dịch 
bệnh và hoàn thiện các báo cáo về tình hình phòng 
chống dịch bệnh trong nhà trường theo thời gian quy 
định, vào sổ nhật kí PCDB của Bộ phận y tế (số liệu 
từ báo cáo của GVCN) 

Đ/c Hải Hà, Ngân 

14h15: Gửi tin nhắn phối hợp với CMHS đôn đốc 
HS tham gia học trực tuyến và tự học, làm bài tập 

GVCN khối 6,7,8,9 

14h30-16h30: HS tự học và ôn tập tại nhà theo 
hướng dẫn của GV (theo TKB) 

HS K6,7,8,9 

16h00: GVCN, GVBM báo cáo tình hình học sinh 
ôn tập tại nhà và ôn tập trực tuyến+ GVCN báo cáo 
tình hinh SK của HS về VP trên biểu trực tuyến của 
Trường 

GVCN, GVBM theo phân 
công  

16h30: BGH tổng hợp tình hình học sinh ôn tập tại 
nhà và ôn tập trực tuyến vào sổ kiểm tra đánh giá, 
lưu biên bản kiểm tra giám sát  

BGH trực  

16h50: VP tổng hợp tình hình học sinh ôn tập trực 
tuyến, báo cáo về PGD trên biểu trực tuyến của PGD Đ/c Trâm  

Thứ  4 
(19/2) 

 

Sáng 
 

8h15: Gửi tin nhắn phối hợp với CMHS đôn đốc HS 
tham gia học trực tuyến và tự học, làm bài tập 

GVCN khối 6,7,8,9 

Đ/c Minh Thúy 
 

8h30 - 10h30: HS tự học và ôn tập tại nhà theo 
hướng dẫn của GV (theo TKB) 

HS K6,7,8,9+ GV theo phân 
công 

8h30 : Tổng vệ sinh KCSP : Kê dọn khu vực cạnh 
phòng bảo vệ, dọn rác khu vực cổng, trong khuôn 
viên, cạnh hàng rào xung quanh trường, từ cổng sau 
đến cổng chính, sân trường : Đ/c Tuấn, Lan, Chang, 
Luyện Hạnh, Phương Thúy, Thỏa, Ngọc, Hằng, Thu, 

GVNV theo phân công 



Thanh Hường, Kh.Nhung, Huế (Đ/c Lan PT)  
 
Trực Văn phòng, Hoàn thiện các báo cáo tình hình 
phòng chống dịch bệnh trong nhà trường, học trực 
tuyến của HS khối 8,9 về Group của GVCN khối 
8,9, về BGH, PGD 

Đ/c Hoàng Thúy 

Chiều 

14h00: Trực giám sát công tác phòng chống dịch 
bệnh và hoàn thiện các báo cáo về tình hình phòng 
chống dịch bệnh trong nhà trường theo thời gian quy 
định, vào sổ nhật kí PCDB của Bộ phận y tế (số liệu 
từ báo cáo của GVCN)  

Đ/c Hải Hà, Ngân 

14h15: Gửi tin nhắn phối hợp với CMHS đôn đốc 
HS tham gia học trực tuyến và tự học, làm bài tập 

GVCN khối 6,7,8,9 

14h30-16h30: HS tự học và ôn tập tại nhà theo 
hướng dẫn của GV (theo TKB) 

HS K6,7,8,9+ GV theo phân 
công 

16h00: GVCN, GVBM báo cáo tình hình học sinh 
ôn tập tại nhà và ôn tập trực tuyến+ GVCN báo cáo 
tình hình SK của HS về VP trên biểu trực tuyến của 
Trường 

GVCN, GVBM theo phân 
công  

16h30: BGH tổng hợp tình hình học sinh ôn tập tại 
nhà và ôn tập trực tuyến vào sổ kiểm tra đánh giá, 
lưu biên bản kiểm tra giám sát  

BGH trực  

16h50: VP tổng hợp tình hình học sinh ôn tập trực 
tuyến, báo cáo về PGD trên biểu trực tuyến của PGD Đ/c Trâm  

Thứ 5 
(20/02) 

Sáng 

8h00: Vệ sinh khử khuẩn (nền nhà, tay nắm cửa, 
cánh cửa, cửa sổ, bàn ghế, dụng cụ học tập, các đồ 
vật trong phòng) : 
- Phòng L.link, Ismart : Đ/c M.Phương, P.Thúy 
- Phòng Hội đồng: Đ/c M.Nga, My 
- Quét dọn, lau sàn Nhà Thể chất : Đ/c Hường, Lịch, 
Kh.Nhung 

GVNV theo phân công 

Đ/c Minh Thúy 
 
 



- Tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, sàn hành lang và 
cầu thang: dãy nhà A : Đ/c Tuấn, Lan, Chang, Mai 
Nga ; dãy nhà B : Đ/c Luyện Hạnh, Thỏa, Huế, My ; 
dãy nhà C: Đ/c Hằng, Thu, Thanh Hường    
 
8h15: Gửi tin nhắn phối hợp với CMHS đôn đốc HS 
tham gia học trực tuyến và tự học, làm bài tập 

GVCN khối 6,7,8,9 

8h30 - 10h30: HS tự học và ôn tập tại nhà theo 
hướng dẫn của GV (theo TKB) 

HS K6,7,8,9+ GV theo phân 
công 

9h00 : Tập huấn, hướng dẫn cho CBGVNV công tác 
phòng chống dịch, VS cá nhân, VS môi trường trong 
trường học tại phòng 7A6.  

 
100% GVNV tham gia (Đ/c 
Duyên thực hiện, Đ/c Ngân, 
Trang hỗ trợ , Đ/c Bùi Hạnh 
chuẩn bị âm thanh, máy 
chiếu, Đ/c Huyền VS phòng 
học sạch sẽ, TTCM điểm 
danh) 

Trực Văn phòng, Hoàn thiện các báo cáo tình hình 
phòng chống dịch bệnh trong nhà trường, học trực 
tuyến của HS khối 8,9 về Group của GVCN khối 
8,9, về BGH, PGD 

Đ/c Lan 

Chiều 

14h00: Trực giám sát công tác phòng chống dịch 
bệnh và hoàn thiện các báo cáo về tình hình phòng 
chống dịch bệnh trong nhà trường theo thời gian quy 
định, vào sổ nhật kí PCDB của Bộ phận y tế (số liệu 
từ báo cáo của GVCN) 

Đ/c Hải Hà, Ngân 

14h15: Gửi tin nhắn phối hợp với CMHS đôn đốc 
HS tham gia học trực tuyến và tự học, làm bài tập 

GVCN khối 6,7,8,9 

14h30-16h30:HS tự học và ôn tập tại nhà theo hướng 
dẫn của GV (theo TKB) 

HS K6,7,8,9+ GV theo phân 
công 

16h00: GVCN, GVBM báo cáo tình hình học sinh 
ôn tập tại nhà và ôn tập trực tuyến+ GVCN báo cáo 
tình hinh SK của HS về VP trên biểu trực tuyến của 
Trường 

GVCN, GVBM theo phân 
công  



16h30: BGH tổng hợp tình hình học sinh ôn tập tại 
nhà và ôn tập trực tuyến vào sổ kiểm tra đánh giá, 
lưu biên bản kiểm tra giám sát  

BGH trực  

16h50: VP tổng hợp tình hình học sinh ôn tập trực 
tuyến, báo cáo về PGD trên biểu trực tuyến của PGD Đ/c Trâm  

Thứ 6 
(21/02) 

Sáng 

8h15: Gửi tin nhắn phối hợp với CMHS đôn đốc HS 
tham gia học trực tuyến và tự học, làm bài tập 

GVCN khối 6,7,8,9 

Đ/c Minh Ngọc 
 
 

8h30 - 10h30: HS tự học và ôn tập tại nhà theo 
hướng dẫn của GV (theo TKB) 

HS K6,7,8,9+ GV theo phân 
công 

8h00: Thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh 
trong nhà trường, chuẩn bị đón HS đi học trở lại: 
- GVCN thực hiện sát trùng cồn tại các phòng học, 
trang bị đủ 01 máy nhiệt kế điện tử, 01 chai khử 
khuẩn bề mặt, 01 chai nước khử trùng tay khô, mỗi 
HS 01 khẩu trang 
- Ban chỉ đạo PCDB (Đ/c Huyền, Trang, Lan, Ngân- 
Đ/c Minh Ngọc PT) đi KT, lưu biên bản giám sát 
từng lớp, nếu thiếu phải bổ sung ngay  

Khối 6: Đ/c Liễu, Phượng 
Hồng, Kim Nhung, Thương, 
Chu Nhung, Thơm 
Khối 7: Đ/c Trang, Huyền 
Anh, Điệp, Duyên, Huyền,  
Tú 
Khối 8: Đ/c Phương, Thúy 
Nga, Thủy, Thảo Hiền, Lê 
Hạnh 
Khối 9: Đ/c Qúy, Khanh, 
Yến, Thảo, Thanh Nga 

Trực Văn phòng, Hoàn thiện các báo cáo tình hình 
phòng chống dịch bệnh trong nhà trường, học trực 
tuyến của HS khối 8,9 về Group của GVCN khối 
8,9, về BGH, PGD 

Đ/c Trâm 

Chiều 
 

14h00: Trực giám sát công tác phòng chống dịch 
bệnh và hoàn thiện các báo cáo về tình hình phòng 
chống dịch bệnh trong nhà trường theo thời gian quy 
định, vào sổ nhật kí PCDB của Bộ phận y tế (số liệu 
từ báo cáo của GVCN)  

Đ/c Hải Hà, Ngân 

14h15: Gửi tin nhắn phối hợp với CMHS đôn đốc 
HS tham gia học trực tuyến và tự học, làm bài tập 

GVCN khối 6,7,8,9 

14h30-16h30:HS tự học và ôn tập tại nhà theo hướng 
dẫn của GV (theo TKB) 

HS K6,7,8,9+ GV theo phân 
công 



16h00: GVCN, GVBM báo cáo tình hình học sinh 
ôn tập tại nhà và ôn tập trực tuyến+ GVCN báo cáo 
tình hinh SK của HS về VP trên biểu trực tuyến của 
Trường 

GVCN, GVBM theo phân 
công  

16h30: BGH tổng hợp tình hình học sinh ôn tập tại 
nhà và ôn tập thử nghiệm trên hệ thống Hanoi Stady 
vào sổ kiểm tra đánh giá, lưu biên bản kiểm tra giám 
sát  

BGH trực  

16h50: VP tổng hợp tình hình học sinh ôn tập thử 
nghiệm trên hệ thống Hanoi Stady, chốt báo cáo về 
PGD  

Đ/c Trâm  

 
Thứ 7 

(22/02) 

Sáng 

8h15: Gửi tin nhắn phối hợp với CMHS đôn đốc HS 
tham gia học trực tuyến và tự học, làm bài tập 

GVCN khối 6,7,8,9 

Đ/c Minh Ngọc 
 
 
 

8h30 - 10h30: HS tự học và ôn tập tại nhà theo 
hướng dẫn của GV (theo TKB) 

HS K6,7,8,9+ GV theo phân 
công 

Phun thuốc diệt khuẩn toàn bộ nhà trường ( đợt 4) để 
chuẩn bị đón HS đi học trở lại 

Đ/c Hà PT 

Trực, hoàn thiện các báo cáo gửi cấp trên về tình 
hình phòng chống dịch bệnh trong nhà trường theo 
thời gian quy định 

Đ/c Phượng Hồng 

Chiều 

13h55: Gửi tin nhắn phối hợp với CMHS đôn đốc 
HS tham gia học trực tuyến và tự học, làm bài tập 

GVCN khối 8,9 

14h00-17h00:HS tự học và ôn tập tại nhà theo hướng 
dẫn của GV (theo TKB) 

HS 8,9+ GV theo phân công 

 
Ghi chú:   

- Đồng chí Minh Ngọc đi học ngày thứ 4,5; Các đồng chí Thủy, Điệp, Phương đi học ngày thứ 6,7 trong tuần. 
 

 
Nơi nhận: 
- GVNV (thực hiện) 
- Lưu: VT./. 

TM. BAN GIÁM HIỆU 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
(Đã kí) 

 

Nguyễn Thị Minh Thúy 



 


