
 

BIÊN BẢN HỌP BAN CHỈ ĐẠO 

MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC ĐIỆN TỬ THÁNG 12 – 2021 

 

I.  Thời gian, địa điểm, thành phần 

       1. Thời gian: 8h00 ph, thứ ba, ngày 30 tháng 11 năm 2021 

       2.  Địa điểm: Họp trực tuyến - Phòng hội đồng  

       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 

        II.  Nội dung 

        1. Tổng kết công tác tháng 11 

        1.1. Các thiết bị điện tử: 

        - Hệ thống đường truyền hoạt động ổn định, hiệu quả  

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

- Hệ thống giám sát camera hoạt động tốt. Đảm bảo hiệu quả phục vụ tốt 

công tác an ninh an toàn trường học. 

         1.2. Các thiết bị dạy học điện tử 

         - Máy tính, projector, máy chiếu đa vật thể, bảng tương tác, hệ thống âm ly 

loa đài ...tại các phòng học và các phòng chức năng được bảo quản tốt trong quá 

trình HS nghỉ học giãn cách phòng chống Covid-19. 

         1.3. Cổng thông tin điện tử trường: 

         - Giáo viên, nhân viên IT và các bộ phận quản trị cổng TTĐT thường 

xuyên kiểm tra, cập nhật các thông tin, văn bản chỉ đạo, tin bài đầy đủ, đúng tiến 

độ và định hướng đề ra. 
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        - Số lượng tin bài chuyên sâu phong phú, đa dạng  

        - Các văn bản chỉ đạo được cập nhật đầy đủ  

        - Các chuyên mục được cập nhật đầy đủ. 

        1.4. Giáo viên, nhân viên trường 

        - GV, NV tiếp tục duy trì soạn bài giảng trên bảng tương tác thông minh 

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

       - Soạn và đăng tin trên cổng nội bộ đủ số lượng và đúng thời gian theo quy 

định của trường. 

        - Các tin bài bài giảng điện tử được cập nhật phong phú, đa dạng đủ môn, 

khối. 

        1.5: Tin bài  

- Tin bài hoạt động chuyên môn:  

Nâng cao hiệu quả giảng dạy trực tuyến môn Tư nhiên xã hội lớp 2; Những 

giờ học Âm nhạc trực tuyến đầy thú vị; Những sắc màu yêu thương giờ Mĩ thật; 

Lịch kiểm tra giữa học kì I- Khối 4+5. Năm học 2021 – 2022; Nâng cao hiệu 

quả dạy học Tiếng Việt bằng sơ đồ Tư duy; Cô giáo Lê Huyền Trang với tiết 

chuyên đề Tiếng Việt lớp 2 

- Giới thiệu sách: 

Giới thiệu sách tháng 11: Who? Chuyện Kể Về Danh Nhân Thế Giới – 

Maria Montessori;  

- Công tác đội : 

Hội thi làm bưu thiếp với chủ đề “ Hoa thơm tháng 11”; Hội thi vẽ tranh 

chào mừng 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 của Liên đội Trường Tiểu 

học Ngọc Thụy; Hoạt động chào mừng 39 năm Ngày nhà giáo Việt Nam của 

Liên đội Trường Tiểu học Ngọc Thụy; Liên đội Trường Tiểu học Ngọc Thụy 

tham gia Tập huấn Công tác Đội và Phong trào thiếu nhinăm học 2021 – 2022;  

- Đoàn TN: 

 Chi đoàn Chi đoàn Trường Tiểu học Ngọc Thụy tổ chức thành công Đại 

hội chi đoàn nhiệm kỳ 2021- 2022 

-  Hoạt động chung:  

- Trường Tiểu học Ngọc Thụy tham gia tập huấn công tác Phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn năm học 2021 – 2022; Ý nghĩa lịch sử của ngày nhà giáo 

Việt Nam; Lễ kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. 

- Văn bản :   

+ UBND Quận : Kế hoạch Đại hội Đại biểu Hội khuyến học quận Long 

Biên lần thứ IV , nhiệm kỳ 2021 – 2026; V/v phát động cuộc thi trực tuyến 

"Tuyên truyền QTUX của cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong 

các cơ quan thuộc Thành phố Hà Nội" năm 2021;  
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+ Sở GDĐT: Hướng dẫn công tác Thư viện trường học năm học 2021 – 

2022 

+ Phòng GD: CV hỗ trợ tổ chức hội nghị trực tuyến; Thực hiện công tác 

Thư viện trường học năm học 2021 – 2022;  

- Tin Video:  

+ Giải Nhất Hội thi làm Video chúc mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 

của em Phù Gia Hân - Lớp 1A6; Giải Xuất sắc Hội thi làm Video chúc mừng 

Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 của em Nguyễn Phương Linh lớp 3A6; em Tăng 

Diệp Chi đạt Giải Xuất sắc Hội thi làm Video chúc mừng Ngày nhà giáo Việt 

Nam 20/11; Nguyễn Nhật Minh - Lớp 4A8, Giải Xuất sắc hội thi làm bưu thiếp 

kính tặng thầy cô giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; Giải Nhất Hội thi 

làm Video chúc mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 của em Đinh Khánh Ngân 

- Lớp 4A6…. 

1.6. Tổng hợp tin bài tháng 11 

- Số lượng truy cập tháng 11: 76.671 

- Số bài chuyên sâu trong tháng 11: 22 

- Số văn bản cập nhật: 8 

- Tin video: 6 

- Số bài giảng điện tử cập nhật: 173 

        III. Triển khai công tác tháng 12/2021 

        1.1. Các thiết bị điện tử: 

        - Khai thác và sử dụng hiệu quả phục vụ công tác quản lý và công tác an 

ninh, an toàn trường học. 

       - Kiểm tra thường xuyên hệ thống mạng Lan và WF đảm bảo hiệu quả. 

       - Tiếp tục kiểm tra và nâng cấp hệ thống Camera giám sát an ninh 

       1.2. Các thiết bị dạy học điện tử 

         - Giáo viên phụ trách các phòng học và phòng chức năng thường xuyên 

kiểm tra các thiết bị.  

         - Chuẩn bị tốt cơ sở vật chất khi học sinh quay trở lại trường học ( nếu có) 

         1.3. Cổng thông tin điện tử trường: 

         - Rà soát các thư mục trên cổng TTĐT, bổ sung, cập nhật các tin bài đầy 

đủ, đúng tiến độ  

        - Tăng cường truy cập và khai thác các thư mục hiệu quả. 

        1.4. Giáo viên, nhân viên trường 

        - Các tổ khối chuyên môn tăng cường các tin bài về chuyên môn và các tin 

bài về gương GV, HS tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, các tấm gương sáng... 

       - Đẩy mạnh các tin bài có nội dung chào mừng 78 năm Ngày thành lập 

QĐND Việt Nam 22/12. 
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       - Tiếp tục cập nhật tin nội bộ và các tin về BGĐT, EL... 

1.5: Tin bài  

        - Phong phú về nội dung và hình ảnh sinh động  

        - Các tổ khối chuyên môn, GV, NV thực hiện viết và đăng tin đủ sống 

lượng và đúng thời gian theo quy định.  

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 9h37ph cùng ngày. 

                                                                 Long Biên, ngày 30 tháng 11 năm 2021 

THƯ KÝ 

 
 Đỗ Đình Huynh 

 

 

 


