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BIÊN BẢN HỌP BAN CHỈ ĐẠO 

MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC ĐIỆN TỬ THÁNG 10 - 2021 

 

       1. Thời gian: 8h00 ph, thứ năm, ngày 30 tháng 9 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 9 

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

- Hệ thống mạng hoạt động ổn định cho năm học mới 2021 - 2022 

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

- Hệ thống giám sát camera hoạt động hiệu quả phục vụ tốt công tác an 

ninh an toàn trường học. 

- 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 

         - Giáo viên phụ trách các phòng học ký nhận, bàn giao và lắp đặt đầy đủ 

các thiết bị dạy học theo lịch phân công của nhà trường  

        b. Bảng tương tác thông minh 
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        - GV, NV tiếp tục 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 

         - Hệ thống mạng hoạt động ổn định, phục vụ tốt cho các hoạt động của nhà 

trường  

         d. Viết tin bài:  

         -  CB, GV, NV thực hiện viết và đăng tải tin bài đúng theo quy định 

        - Hoạt động đội: Liên đội Trường Tiểu học Ngọc Thụy triển khai thực hiện 

chương trình Rèn luyện đội viên năm học 2021 – 2022; Liên đội Trường Tiểu 

học Ngọc Thụy hưởng ứng chương trình " Tiếp sức đến trường - Máy tính cho 

em ". Thăm và tặng quà các em thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu 2021.; Các bạn 

Thiếu nhi Liên đội Trường Tiểu học Ngọc Thụy sinh hoạt chào cờ đầu tuần; 

Cùng Đội viên, nhi đồng Liên đội Tiểu học Ngọc Thuỵ khởi đầu tuần học mới 

với tiết sinh hoạt chào cờ chủ đề “ An toàn khi học Online tại nhà " nhé các bạn 

!... 

       - Hoạt động chung: Trường Tiểu học Ngọc Thụy tổ chức tổng vệ sinh 

phòng chống Sốt xuất huyết; Cán bộ giáo viên nhân viên Trường Tiểu hoc Ngọc 

Thụy chào đón năm học mới 2021 – 2022; Thư của Chủ tịch nước gửi ngành 

GD&ĐT nhân dịp khai giảng năm học mới 2021-2022; Thông báo tổ chức Lễ 

khai giảng năm học 2021 - 2022 

       - Hoạt động chung của HS: Trường Tiểu học Ngọc Thụy tổ chức tặng quà 

cho các em học sinh nhân dịp Tết Trung Thu 2021; Thông báo : Kết quả cuộc 

thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ 17. Năm học 2020 – 2021; Thông 

báo: Kết quả cuộc thi " An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ" dành cho học 

sinh Tiểu học năm học 2020 – 2021. 

       - Giới thiệu sách: Chú Tễu kể chuyện Tết Trung Thu; Kể chuyện Sự tích 

chim tu hú; Kể chuyện Vương quốc vàng; Kể chuyện Con gấu và ông lão làm 

vườn; Kể chuyện Hươu soi mình trong bóng nước; Kể chuyện Người nông dân 

và các con; Kể chuyện Mèo và Cáo 

       - Tin video: Hoạt động hưởng ứng chương trình " Máy tính cho em " năm 

học 2021 – 2022; Các em học sinh Trường Tiểu học Ngọc Thụy sinh hoạt chào 

cờ đầu tuần với chủ đề " An toàn khi học Online tại nhà"; Cảm xúc của các em 

học sinh trong ngày khai trường năm học mới 2021 – 2022; các tin bài giảng 

Video…. 

        - Tin văn bản:  
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      - Văn bản Sở GD&ĐT: CV tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống 

dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 20/9/2021 của UBND TP; 

Công văn bảo đảm an ninh an toàn trường học, phòng chống tai nạn thương tích 

năm học 2021-2022; Công văn V/v tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu về biển, đảo Việt 

Nam và 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển”;  

        - HĐĐ Thành phố HN: Công văn về việc "khảo sát, thống kê số lượng trẻ 

em mồ côi do dịch bệnh Covid -19”; Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 20/9/2021 

của UBND thành phố Hà Nội về thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2021 - 

2022 của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội; Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 

20/9/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố trong tình hình 

mới.;  

       - Văn bản Phòng GD: Hướng dẫn trọng tâm công tác tháng 9 năm 2021 cấp 

Tiểu học; Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học và hướng dẫn thực hiện 

QCCM năm học 2021-2022 cấp TH; CV rà soát, vận động cán bộ, giáo viên, 

nhân viên hưởng ứng chương trình “Máy tính cho em” năm học 2021-2022; 

        e. Cổng thông tin điện tử 

- Số lượng truy cập tháng 9: 59345 

- Số bài chuyên sâu trong tháng 9: 27 

- Số văn bản cập nhật: 15 

- Tin video: 43 

- Số bài giảng điện tử cập nhật: 133 

 

        II. Triển khai công tác tháng 10/2021 

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

máy chiếu đa vật thể 

         - Lắp đặt, vệ sinh sạch sẽ, gọn gàng, khoa học khi học sinh được trở lại 

trường học sau thời gian nghỉ giãn cách 

        2. Bảng tương tác thông minh 

         - Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các bài giảng trên bảng tương tác phục vụ 

các bài học năm học 2021 – 2022. 

        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 
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        - Lắp đặt đầy đủ các thiết bị phục vụ cho hoạt động dạy và học năm học 

2021 - 2022.  

        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 công tác dạy học và 

các hoạt động giáo dục của trường. 

 - Tiếp tục đẩy mạnh các tin bài về các biện pháp phòng , chống dịch covid-

19.  

  - Đẩy mạnh tin bài gương người tốt việc tốt, gương học sinh tiêu biểu. 

        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 

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 9h20ph cùng ngày. 

                                                                 Long Biên, ngày 30 tháng 9 năm 2021 

THƯ KÝ 

 

 

        

 

 

 Đỗ Đình Huynh 

    HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

  Nguyễn Thị Phương 

 


