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KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 29 

(21/3/2022 – 27/3/2022) 

Thực hiện công văn số 558/UBND-GDĐT của UBND huyện Sóc Sơn về việc tổ chức dạy học trực 

tiếp cho học sinh các khối 7, 8, 9, 10, 11, 12 của các trường trên địa bàn huyện; Trường THPT Xuân 

Giang triển khai dạy học trực tiếp 100% các khối lớp theo TKB từ ngày 21/3/2022. Công tác chủ nhiệm 

Tuần 29 áp dụng đối với hình thức học trực tiếp theo kế hoạch: 

1. Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian học trực tiếp theo hướng dẫn 

Sổ tay bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học (sửa đổi, bổ sung lần 2). Sau mỗi 

buổi học trực tiếp, mỗi lớp phân công 05 học sinh ở lại vệ sinh, khử khuẩn lớp học: lau bảng, quét sạch 

lớp, phun khử khuẩn lên mặt bàn, ghế, bảng và lau khô. 

2 Hàng ngày, các đ/c GVCN đăng nhập vào hệ thống cơ sở dữ liệu ngành truong.hanoi.edu.vn để 

cập nhật học sinh thuộc diện F0/F1 (Khối sáng: trước 8h30, khối chiều: trước 14h30). Cụ thể 

- Thêm học sinh thuộc diền F0/F1 (Nếu có) ở mục 4.7.2: “Khai báo F0/F1”; 

- Đối với học sinh thuộc diện F1 đã khai báo, khi hết ngày cách ly, hệ thống tự động loại khỏi 

thống kê diện F1 trên hệ thống; 

- Đối với học sinh thuộc diện F0 đã khỏi: GVCN vào mục 4.7.2, chọn “Sửa” để chuyển học sinh về 

diện “Chữa khỏi Covid” trong phần Thông tin Covid. 

- Chú ý: Dữ liệu về diện F0/F1 trên hệ thống là cơ sở đánh giá tình hình dịch của nhà trường trước 

Sở và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch huyện. 

3. Đoàn thanh niên tăng cường kiểm tra, đánh giá tình hình học sinh tham gia học trực tiếp: quán 

triệt học sinh thực hiện tốt nề nếp, kỷ luật nội quy nhà trường, an toàn giao thông đường bộ  và công tác 

vệ sinh khử khuẩn sau mỗi buổi học. 

4. Đối với những lớp có học sinh hoặc thầy/cô giáo thuộc diện F0/F1 triển khai hoạt động dạy học 

kết hợp trực tiếp và trực tuyến qua hệ thống olm. Cụ thể:  

- Những học thuộc diện F0/F1 phải học trực tuyến ở nhà thông qua việc kết nối tới lớp học trực 

tiếp;  

- Những thầy/cô thuộc diện F0/F1 thì kết nối tới lớp để dạy trực tuyến (Đ/c GVCN phân công học 

sinh của lớp đem theo máy tính tới lớp; thầy/cô thuộc diện F0/F1 kết nối tới lớp để dạy). 

5. Tổng kết hoạt động thi đua chào mừng ngày thành lập Đoàn (theo Kế hoạch của Đoàn trường).  

6. Quán triệt học sinh tham gia đợt kiểm tra, đánh giá  giữa học kỳ 2 đúng lịch và nghiêm túc. 



7. Chú ý:  

- Tiết chào cờ thứ 2 (21/3/2022): Thực hiện chuyên đề “Giáo dục giới tính, tình bạn, tình yêu tuổi 

học trò”.  

- Tiết Sinh hoạt thứ 7 (26/3/2022): Sơ kết tháng 3; Sinh hoạt chi đoàn “Kỷ niệm ngày thành lập 

Đoàn TNCS HCM”. (Hạn cuối gửi Báo cáo công tác chủ nhiệm tháng 3 cho đ/c Quang: 28/3/2022). 

- 8h30, ngày 26/3/2022: Tổng kết hoạt động thi đua tháng Thanh niên – Kỷ niệm ngày thành lập 

Đoàn TNCS HCM tại phòng Hội đồng do Đoàn trường chủ trì. Mỗi chi đoàn cử 01 đại diện tham dự, đại 

diện tham dự đến đúng giờ và thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

 
Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2022 
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