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1. Kiện toàn Ban cán sự lớp: Cử tạm thời
+ Lớp trưởng: Quản lý việc học tập của các bạn trong các giờ học. Ghi chép đầy đủ,
thường xuyên báo cáo GVCN về các tình hình của lớp.
+ Bí thư: Quản lý các hoạt động của chi đoàn, tổ chức quản lý các cuộc thi trực tuyến. Ghi
chép đầy đủ, thường xuyên báo cáo GVCN về tình hình hoạt động của chi đoàn. Chủ động
liên lạc với BT Đoàn trường và với GVCN trong tổ chức các hoạt động.
2. Phổ biến Nội quy học sinh; Quy định về dạy và học trực tuyến
3. Quán triệt và xây dựng văn hóa sử dụng mạng xã hội: Không đăng tin sai sự thật; không
tùy tiện like, bình luận, chia sẻ; không nói tục, chửi bậy, nói xấu tổ chức, cá nhân, …
4. Phối hợp chặt chẽ với GVBM, CMHS trong công tác quản lý dạy – học trực tuyến.
5. Kiểm tra và đôn đốc việc tham gia trực tuyến tìm hiểu “65 năm truyền thống hội Hội
liên hiệp thanh niên Việt Nam”.
6. GVCN tiến hành xây dựng Kế hoạch chủ nhiệm – GDĐĐ – GDHN – GDNGLL
7. Chào cờ thứ 2, ngày 6/9: GVCN phổ biến kết quả họp CMHS, định hướng hoạt động
GD của lớp; quán triệt quy định về học tập trực tuyến, nâng cao ý thức tự học; quán triệt
nội quy nhà trường, tập trung phổ biến về Luật ANM, hướng dẫn học sinh khai thác mạng
xã hội zalo, facebook có hiệu quả, văn hóa và đúng quy định (đúng Nội quy và Pháp
luật).
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