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THÔNG BÁO 
Kết luận của Hiệu trưởng tại cuộc họp với bộ phân chuyên môn  

ngày 17 tháng 9 năm 2021 

 

Tại cuộc họp chuyên môn được tổ chức vào lúc 14 giờ 15 phút ngày 17 tháng 9 

năm 2021 bằng hình thức trực tuyến. Tham gia cuộc họp có BGH, tổ trưởng chuyên 

môn, GVCN 23 lớp trường THPT Hai Bà Trưng. Trên cơ sở triển khai kế hoạch của 

BGH và ý kiến phát biểu của các thành viên tham dự cuộc họp, Hiệu trưởng đã ra kết 

luận trong cuộc họp như sau: 

 

1) Một số vấn đề tồn tại về dạy và học trực tuyến:  

Còn gặp một số vấn đề về kỹ thuật và các tình huống ngoài ý muốn. 

Tất cả GV tìm hiểu cách sử lý và trao đổi nhau nhằm nâng cao chuyên môn. 

2) Công tác quản lý của Ban QLDH trực tuyến đối với giáo viên dạy và học sinh: 

Thầy Nga: 

- 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; 

3) Quản lý của TCM: 

TTCM:  

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

giá kết quả dạy học của tổ; 

- Kiểm tra việc dạy học trực tuyến của tổ viên 

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

4) Về phân công nhiệm vụ của Ban QLDH trực tuyến và của GVBM. 

Thầy Thọ : chỉ đạo chung; 

Thầy Nga: Quản lý việc dạy của giáo viên; 

Thầy Hòa: Phụ trách cơ sở hạ tầng và hỗ trợ kỹ thuật. 

TTCM: Quản lý GV trong tổ (hồ sơ, sổ sách, nội quy, quy chế…); 

GV: Phải gởi bài dạy lên Nhóm dạy trên Ms Teams, và khi dạy phải thực hiện việc 

ghi âm, ghi hình. 

5) Thời khóa biểu học từ ngày 20/9/2021. 

TKB giữ như củ, nhưng thay đổi 2 nội dung: 

- Thời gian nghĩ giữa 2 môn từ 30 phút -> 15 phút. 

- Thứ 7 có thêm buổi sinh hoạt lớp. 

6) Công tác khác: 

+ Phân công chuyên môn: theo kế hoạch 

+ Đánh giá chuẩn giáo viên: Tất cả GV phải thực hiện; 

+ Hỗ trợ HS thiết bị học trực tuyến: Danh sách gởi Sở có 62 HS (trong đó Hộ 

nghèo: 7; Hộ cận nghèo: 11; khác : 44) 



+ Lập DS học sinh chính ngừa Covid: GVCN  

7) Phân công trực lãnh đạo việc dạy trực tuyến: 

Thầy Thọ : thứ 7 

Thầy Nga: thứ 2,4,6 

Thầy Tuyên: thứ 3,5 

Hiệu trưởng yêu cầu các bộ phận nghiêm túc triển khai thực hiện thông qua kết 

luận trên. 

 

Nơi nhận:        HIỆU TRƯỞNG 
- BGH        (Đã ký) 

- Ban QLDH trực tuyến 

- CBGVNV 

- Lưu VT  
 

Lê Văn Thọ 


