
 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK 

TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:   05   /QĐ-THPT                   Buôn Hồ, ngày 09 tháng 9 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Phân công nhiệm vụ quản lí và vận hành hệ thống 

dạy học trực tuyến năm học 2021-2022 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG 

 

Căn cứ Điều lệ trường Trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ 

thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 

15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT, ngày 30/3/2021 Quy định về quản lý và tổ 

chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên; 

Căn cứ công văn số 1266/SGDĐT-VP, ngày 26/8/2021 của sở Giáo dục và Đào tạo 

Đắk Lắk về việc thực hiện Kế hoạch năm học 2021-2022. 

Căn cứ công văn số 1274/SGDĐT-GDTrH-GDTX, ngày 28/8/2021 của sở Giáo 

dục và Đào tạo Đắk Lắk về việc tổ chức dạy học trong điều kiện ứng phó với dịch bệnh 

Covid-19 đối với giáo dục trung học và giáo dục thường xuyên; 

 Căn cứ Kế hoạch số  01 /KH-THPT ngày 30/8/2021 của Trường THPT Hai Bà 

Trưng về việc tổ chức dạy học trong trực tuyến năm học 2021-2022; 

Xét đề nghị của bộ phận phụ trách công tác chuyên môn. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phân công nhiệm vụ quản lí dạy học trực tuyến năm học 2021-2022 gồm 

các ông (bà) có tên sau (Danh sách và phân công nhiệm vụ kèm theo); 

 Điều 2. Các ông (bà) được phân công nhiệm vụ quản lí và chỉ đạo công tác dạy học 

trực tuyến theo kế hoạch, tổ chức thực hiện các công việc được giao trong năm học 2021-

2022 theo đúng kế hoạch, đúng quy định hiện hành và chịu trách nhiệm về tiến độ và chất 

lượng công việc được giao.       

  Điều 3. Các ông (bà) có tên tại Điều 1 và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành quyết định này.  

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

  
Nơi nhận:  

          - Như điều 3 (để thực hiện); 

          - Lưu VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

LÊ VĂN THỌ 
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DANH SÁCH BAN QUẢN LÝ  

vận hành hệ thống dạy học trực tuyến năm học 2021-2022 

(Kèm theo Quyết đinh số 05 /QĐ-THPT ngày 09/9/2021 của Hiệu trưởng trường 

THPT Hai Bà Trưng  về Phân công nhiệm vụ quản lí và vận hành hệ thống dạy học 

trực tuyến năm học 2021-2022) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ phân công 

1 Lê Văn Thọ HT - Chỉ đạo chung mọi hoạt động dạy và học trực tuyến 

2 Nguyễn Tam Nga PHT 

- Tham mưu, đề xuất phương án tổ chức dạy học trực tuyến. 

- Quản lí Kế hoạch dạy học các môn học và hồ sơ dạy học trực tuyến; 

- PCGD, sắp xếp TKB, tổ chức dạy học trực tuyến 

-  Quản lí và chỉ đạo vận hành hệ thống dạy học trực tuyến 

- Hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức dạy học trực tuyến 

3 Trương Tuyên PHT 
- Tham mưu, đề xuất chuẩn bị CSVC phục vụ dạy học 

- Quản lí kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học 

4 Lê Quốc Hòa 
TKHĐ 

TTCM 

- Tham mưu, đề xuất trong qua trình xây dựng, tổ chức dạy học. 

- Vận hành hệ thống dạy học trực tuyến 

- Quản lí kiểm tra, theo dõi tiến độ dạy học trực tuyến theo sự 

phân công của BGH và ghi chép, báo cáo BGH theo quy định. 

 - Quản lí, hướng dẫn thực hiện KHDH trực tuyến, chỉ đạo tổ chức 

kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học của tổ Tin học; 

 - Kiểm tra việc dạy học trực tuyến của tổ viên 

- Quản lí hồ sơ dạy học trực tuyến của tổ; 

- Phụ trách chính hạ tầng giảng dạy trực tuyến; 

- Hỗ trợ CBQL, TTCM, GV, NV sử dụng, giảng dạy trực tuyến 

trên Microsft Teams 

5 Nguyễn Văn Dĩnh TTCM 

- Quản lí, hướng dẫn thực hiện KHDH trực tuyến, chỉ đạo tổ chức 

kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học của tổ Toán;  

- Kiểm tra việc dạy học trực tuyến của tổ viên; 

- Quản lí hồ sơ dạy học trực tuyến của tổ. 

6 Hà Phước Tình TTCM 

- Quản lí, hướng dẫn thực hiện KHDH trực tuyến, chỉ đạo tổ chức 

kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học của tổ Vật Lí;  

- Kiểm tra việc dạy học trực tuyến của tổ viên. 

- Quản lí hồ sơ dạy học trực tuyến của tổ; 

7 Phạm Thị Kết TTCM 

- Quản lí, hướng dẫn thực hiện KHDH trực tuyến, chỉ đạo tổ chức 

kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học của tổ Hóa học;  

- Kiểm tra việc dạy học trực tuyến của tổ viên; 

- Quản lí hồ sơ dạy học trực tuyến của tổ. 

8 Hồ Thị Liên 
TTCM 

 

- Quản lí, hướng dẫn thực hiện KHDH trực tuyến, chỉ đạo tổ chức 

kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học của tổ Sinh Học;  

- Kiểm tra việc dạy học trực tuyến của tổ viên; 

- Quản lí hồ sơ dạy học trực tuyến của tổ. 

9 Dương Thị Tuyết TTCM 

- Quản lí, hướng dẫn thực hiện KHDH trực tuyến, chỉ đạo tổ chức 

kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học của tổ Ngữ văn;  

- Kiểm tra việc dạy học trực tuyến của tổ viên; 

- Quản lí hồ sơ dạy học trực tuyến của tổ. 
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10 Phạm Đình Tèo TTCM 

- Quản lí, hướng dẫn thực hiện KHDH trực tuyến, chỉ đạo tổ chức 

kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học của tổ Sử-Địa-GDCD;  

- Kiểm tra việc dạy học trực tuyến của tổ viên; 

- Quản lí hồ sơ dạy học trực tuyến của tổ. 

11 Bùi Văn Phương TTCM 

- Quản lí, hướng dẫn thực hiện KHDH trực tuyến, chỉ đạo tổ chức 

kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học của tổ Ngoại Ngữ;  

- Kiểm tra việc dạy học trực tuyến của tổ viên; 

- Quản lí hồ sơ dạy học trực tuyến của tổ. 

12 
Nguyễn Đăng 

Quyến 
TTCM 

- Quản lí, hướng dẫn thực hiện KHDH trực tuyến, chỉ đạo tổ chức 

kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học của tổ TD-GDQPAN;  

- Kiểm tra việc dạy học trực tuyến của tổ viên; 

- Quản lí hồ sơ dạy học trực tuyến của tổ. 

13 Hà Đức Kim 

BT BCH 

Đoàn 

trường 

- Quản lý việc chấp hành nội quy học tập của học sinh; 

- Thành lập, chỉ đạo các đội tình nguyện hỗ trợ học sinh trong 

quá trình học tập; 

14 
Nguyễn Thị Kim 

Hoanh 
TTVP 

- Chỉ đạo bộ phận nhân viên hỗ trợ các điều kiện về vệ sinh, môi 

trường, công tác phòng chống dịch Covid 19. 

15 Đỗ Thị Nga TPVP 

- Tham mưu về các điều kiện về CSVC, trang thiết bị, phần mềm 

dạy học trực tuyến. Lập kinh phí hỗ trợ cho bộ phận trực tiếp thực 

hiện các nhiệm vụ trên. 

 (Danh sách này có 15 người) 
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