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THÔNG BÁO 
Kết luận của Hiệu trưởng tại cuộc họp Hội đồng sư phạm nhà trường  

ngày 02 tháng 10 năm 2021 

 

Tại cuộc họp Hội đồng sư phạm nhà trường được tổ chức vào lúc 15 giờ 00 

phút ngày 02 tháng 10 năm 2021 bằng hình thức trực tuyến. Tham gia cuộc họp có 

BGH, và toàn thể CB CNV của 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 là tiếp tục thực hiện tốt phương châm “Tạm 

dừng đến trường, không dừng việc học” trong thời gian giản cách xã hội do dịch 

bệnh Covid- 19 và đã thống nhất một số nội dung như sau: 

 

1) Thống nhất một số ý kiến trao đổi của các cá nhân:  

- Hoàn thiện thông tin học sinh trong SMAS (yêu cầu đầy đủ, chính xác), 

cập nhật đủ số điện thoại của CMHS; 

- Về kế hoạch dạy học cần chú ý những đến nội dung, thời gian dạy trực 

tuyến và trực tiếp sao cho hợp lý; 

- Giáo viên và TTCM đưa hồ sơ, kế hoạch trên Onenote (Lưu ý TTCM khi 

đưa nội dung chung của tổ thì không để vào mục của TTCM mà đưa ra 

mục thông tin chung để tất cả GV đều xem); TTCM kiểm tra hồ sơ giáo 

viên theo quyết định; 

- Khi thực hiện dạy Online không yêu cầu HS ghi chép quá nhiều, mà linh 

động sử dụng các phương thức khác nhau như: Ghi âm, giao bài, giáo án, 

nội dung trọng tâm bài học cho HS.  

- Việc kiểm tra, đánh giá kết quả học sinh học tập căn cứ kế hoạch kiểm tra 

của TCM, (KTTX, GK, CK); Khi thực hiện bài kiểm tra GV có thể linh 

động sử dụng nhiều kênh khác nhau (ngoài phần mềm MS Teams) để thực 

hiện đánh giá nhưng yêu cầu: đảm bảo tính bảo mật, an toàn, chính xác và 

công bằng. 

- GVCN tiếp tục theo dõi tình hình học sinh, tranh thủ nguồn lực từ CMHS 

của lớp để hỗ trợ cho các trường hợp khó khăn trong lớp kịp thời nhất. 

- Ổn định công tác tổ chức lớp học (Ban CS lớp, Chi đoàn, Ban ĐDCMHS) 

- Thống nhất trừ 1 ngày lương (trong tháng 10) của CBGVNV để ủng hỗ 

quỹ vaccine Covid 19, chương trình “Máy tính cho em”. 

2) Tổ chức dạy học trực tuyến: 

- Tiếp tục nghiêm túc thực hiện nội quy dạy và học trực tuyến đã được ban 

hành; 

- Tổ CNTT tiếp tục tìm hiểu để giúp giáo viên dạy trực tuyến thực hiện việc 

điểm danh dể dàng, thuận lợi, chính xác nhất. 

- Đối với vấn đề đặt lịch dạy:  



+ GV phải thực hiện đặt lịch và cài đặt chế độ chỉ GV là người trình bày 

(để HS không thể nghịch, phá gây ảnh hưởng không tốt); 

+ GVCN phải đặt lịch khi sinh hoạt lớp, họp PHHS; 

+ GV không đặt trùng lịch với GV khác, để tránh tình trạng HS đang học 

môn này thì nóng ruột vì có lịch học của môn khác. 

- Thực hiện TKB mới từ ngày 04/10/2021, và dạy tất cả các môn. Riêng 

môn TD triển khai dạy trong 4 tuần của tháng 10 nội dung “Các bài tập 

TD nâng cao sức khỏe, phòng chống Covid 19”. 

- GV cập nhật SĐB dạy học hàng ngày sau khi kết thúc ca dạy. Có thể sử 

dụng làm LBG nếu thực hiện đúng yêu cầu. 

- Nội dung dạy học phải trọng tâm, xúc tích. 

- GVCN quán triệt HS thay đổi ảnh đại diện trên tài khoản Ms Teams. 

- GV lưu ý khi dạy xong phải kết thúc đúng thao tác. 

3) Các công tác khác: 

- Thực hiện họp tổ chuyên môn, Đoàn thể, Chi bộ, Đảng bộ theo quy định. 

- Dự kiến vào tuần cuối tháng 10 phải ổn định các tổ chức, đoàn thể trong 

nhà trường.  

- Các tổ CM xây dựng kế hoạch chuyên môn của tổ để BGH làm căn cứ xây 

dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường năm học 2021-2022. 

- GVCN phối hợp với các bộ phân hoàn thành việc lập DS học sinh hưởng chế 

độ theo NĐ 81, 116; đăng ký thể BHYT điện tử, DS học sinh chích ngừa 

Covid 19. 

- Các cuộc thi Online: ý thưởng KHKT, GAĐT, tìm hiểu về dịch Covid-19, 

thi tìm hiểu về Bác Hồ,…Các bộ phận liên quan triển khai thực hiện tốt. 

- Hoàn thiện phân công nhiệm vụ cho các bộ phận trong nhà trường. 

- Đánh giá GV: tháng 8, 9 theo quy chế cũ. Từ tháng 10 sẽ theo quy chế 

mới. 

- Đánh giá chuẩn GV phải có minh chứng rõ ràng, cụ thể. 

- Từ ngày 04/10 đến ngày 10/10/2021 triển khai tuần lễ “Học tập suốt đời”. 
 

4) Về xét, chọn nhà giáo tiêu biểu tham dự “Lễ tuyên dương nhà giáo, cán bộ 

quản lý giáo dục tiêu biểu” năm 2021: HĐSP đã chọn 1 cá nhân là thầy Lê 

Quốc Hòa. 
Hiệu trưởng yêu cầu các bộ phận nghiêm túc triển khai thực hiện thông 

qua kết luận trên. 

 

Nơi nhận:         HIỆU TRƯỞNG 
- BGH              

- Công đoàn, Đoàn thanh niên, TTCM 

- Lưu VT        

 

 

 

Lê Văn Thọ 
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