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SỞ GD & ĐT  BẮC GIANG 

TRƯỜNG THPT NGÔ SĨ LIÊN 

 

Số:     /KH-THPTNSL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Giang, ngày 25 tháng 4 năm 2020 

 

HỌP ĐẢNG ỦY MỞ RỘNG, LIÊN TỊCH 
 

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TUẦN 36 (27/4 - 02/5/2020) 

 

I. Công tác đảng 

- Phổ biến và tổ chức triển khai thực hiện các văn bản của Thành ủy.  

- Thực hiện Hướng dẫn số 70-HD/TU ngày 21/4/2020 về việc Sơ kết 04 năm thực 

hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII; gắn với biểu dương các tập thể, cá nhân 

có thành tích trong triển khai cuộc thi tìm hiểu ”Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Bác 

Hồ vĩ đại, quê hương, đất nước đổi mới”. 

II. Triển khai các hoạt động giáo dục 

Triển khai thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”: Vừa tiếp tục tập trung phòng, chống dịch 

Covid-19, vừa đẩy mạnh các hoạt động giáo dục đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm 

vụ trọng tâm của nhà trường trong năm học 2019-2020. 

1. Triển khai các hoạt động giáo dục đạo đức, phòng chống dịch Covid -19 

1.1. Công tác chuẩn bị trước khi học sinh trở lại trường học 

a. Yêu cầu: Chuẩn bị các điều kiện đảm bảo an toàn cho HS trở lại trường học, hoàn 

thành xong trước 03/5/2020 (CV 419/SGDĐT-VP ngày 23/4/2020). 

b. Tổ chức thực hiện 

- Nhà trường đã đề nghị Trung tâm bệnh tật tỉnh Bắc Giang phun thuốc khử trùng khu 

lớp học, nhà công vụ trong tuần. 

- Phân công GVCN, HS và lao công lao động VS lớp học, giãn cách tối đa bàn ghế, 

chỗ ngồi HS; VS khu căng tin, các nhà VS, nhà xe, bồn rửa tay ngoài trời và các khu vực 

trong trường vào 27/4; ngày 02/5  tiếp tục VS lần 2, sát khuẩn bàn ghế, vị trí thường xuyên 

tiếp xúc (đ/c Ngọc PHT đã triển khai có lịch cụ thể);  

- Đón đoàn thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị của Sở GD từ 27/4 đến 29/4. 

- Triển khai tới tất cả các lớp chuẩn bị ít nhất 01 chai cồn 700, 01 chai sát khuẩn để 

trong lớp và đề nghị PHHS mua riêng cho con em mình; Y tế bổ sung xà phòng tại các bồn 

rửa tay, nhà VS, cồn sát khuẩn tại các phòng chức năng, phòng bảo vệ, đặt biển báo phòng 

bảo vệ. 

Ban lao động VS, Y tế kiểm tra và nghiệm thu vào 02/5/2020; chú ý công tác VS, 

chuẩn bị cồn sát khuẩn lớp học.  

- Căng tin nhà trường tiếp tục tạm dừng hoạt động. 

- Tổ trưởng chuyên môn: 

+ Triển khai tới GVCN để nhắc PHHS hàng ngày kiểm tra thân nhiệt HS, nếu có biểu 

hiện ho, sốt, khó thở thì yêu cầu HS ở nhà; nhắc HS trước khi đến trường phải ăn sáng ở 

nhà, đeo khẩu trang trên đường đến trường, trong lớp học; khi đến trường không tập trung 

đông người, thường xuyên rửa tay xà phòng, sát khuẩn, giữ khoảng cách tối thiểu 01 m khi 
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tiếp xúc (Chỉ thị 19/CT-TTg  ngày 24/4/2020 của Thủ tướng CP). 

+ Quán triệt tới GV, NV đến trường phải đeo khẩu trang. 

1.2. Khi học sinh trở lại trường học 

- Buổi học đầu giờ: Đoàn thanh niên phân công GV, HS hàng ngày phối hợp với bảo 

vệ ở cổng nhắc HS đi dãn cách tối thiểu 01 m và kiểm tra thực hiện nội quy; phân công 

GV, HS cùng cán bộ y tế nhắc HS rửa tay xà phòng, sát khuẩn tay trước khi vào lớp. 

- Chỉ đạo bảo vệ không cho PHHS, người không có nhiệm vụ vào cơ quan; khách đến 

làm việc bảo vệ yêu cầu phải sát khuẩn tay, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, xuất trình giấy 

tờ, gọi điện muốn gặp ai, cho phép mới được vào. 

- Các đồng chí CB, GV, NV tự đo thân nhiệt trước khi đến trường; khi đến trường 

không tụ tập đông người khi không cần thiết, giữ khoảng cách tối thiểu 01 m khi tiếp xúc. 

- GV đầu tiết học kiểm tra sĩ số, tình hình sức khỏe HS, nếu mệt mỏi, ho, sốt thì đưa 

xuống phòng y tế. 

- Khi tan học: Đoàn thanh niên phân công GV, HS kết hợp với bảo vệ nhắc HS giãn 

cách, đeo khẩu trang trên đường về nhà. 

- GVCN báo cáo tình hình sức khỏe HS hàng ngày. 

        Đồng chí Ngọc PHT chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tất cả các nội dung trên. 

2. Triển khai công tác chuyên môn, bồi dưỡng HSG 

2.1. Tổ chức dạy học 

Thực hiện công văn 422/SGDĐT-GDTrH, GDTX ngày 24/4/2020 của Sở GD&ĐT, cụ 

thể như sau:  

- Tổ chức học 2 ca (sáng, chiều); chủ động chia lớp, xây dựng kế hoạch học tập, ôn thi 

THPT quốc gia, luyện thi HSG và các hoạt động dạy học cho phù hợp, ưu tiên tổ chức dạy 

học cho khối 12. 

- Chỉ tổ chức dạy thêm cho HS 12 theo đúng quy định, khuyến khích GV dạy ôn thi 

trực tuyến (Kế hoạch 31/KH-SGDĐT ngày 17/4/2020). 

- Về nội dung chương trình: Thực hiện chương trình tinh giản trong HK II đã triển 

khai tới các tổ chuyên môn (CV 345/SGD ngày 08/4/2020). 

+ Tuần học đầu tiên (04/5 - 09/5) tổ chức dạy ôn tập từ 1 - 2 tiết sau đó mới dạy kiến 

thức mới. Đặc biệt chú ý tới ôn tập cho HS không được học trực tuyến, giao bài tập ở nhà 

trong thời gian học trực tuyến.  

- Xây dựng kế hoạch ôn thi tốt nghiệp THPT và luyện thi đại học theo từng khối 

trường; có kế hoạch bồi dưỡng đối với HS yếu kém.  

+ Kết quả thi TNTHPT và điểm trong học bạ sẽ được Bộ GD đưa ra để đối sánh. 

+ Điểm thi tổ hợp (03 môn thành phần) nhưng chỉ có 01 chỉ số điểm. 

- Triển khai công tác tư vấn tuyển sinh, định hướng nghề nghiệp để HS chọn trường, 

chọn nghề và thi đỗ đại học phù hợp với năng lực của các em (Năm nay nhiều trường tổ 

chức tuyển sinh riêng). 

- Tiếp tục động viên thày cô và HS tích cực ôn luyện, bồi dưỡng HSG. 

Đồng chí Lực PHT xây dựng các kế hoạch triển khai các nội dung cho hợp lý. 
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2.2. Tổ chức kiểm tra, đánh giá 

Thực hiện theo Công văn số 1360/BGDĐT-GDTrH ngày 22/4/2020, đó là: Thực hiện 

kiểm tra thường xuyên, định kỳ đúng quy định của Bộ GD. Không kiểm tra, đánh giá 

những nội dung kiến thức đã tinh giản và các nội dung “Không dạy”, “Không làm”, 

“Không thực hiện”, “Khuyến khích HS tự học (tự đọc, tự xem, tự thực hiện)”. 

Đồng chí Lực PHT sẽ triển khai cụ thể, chi tiết về số lần kiểm tra thường xuyên và 

kiểm tra định kỳ, thời điểm kiểm tra. 

3. Các hoạt động đoàn thể 

Công đoàn, Đoàn thanh niên triển khai các hoạt động theo kế hoạch. 

4. Nhắc việc 

Với các nội dung đã triển khai, đề nghị tất cả các bộ phận xây dựng kế hoạch hoạt 

động của tháng 5/2020, gửi cho đ/c Thủy (TKHĐ) tổng hợp muộn nhất vào thứ Bảy (02/5). 

 
 

 

Nơi nhận: 

- Đảng ủy mở rộng, Liên tịch; 

- Lưu VT, VP. 

Bản điện tử: 

- Lãnh đạo (để chỉ đạo); 

- Các TTCM; 

- Toàn thể CB, GV, NV (để thực hiện).  

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lưu Văn Xuân 

 


