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PHÂN CÔNG CHUẨN BỊ TỔ CHỨC  
CHO HỌC SINH KHỐI 12 ĐẾN TRƯỜNG ÔN TẬP 

 
Thực hiện Kế hoạch số 1311/SGDĐT-VP ngày 30/5/2021 của Sở Giáo dục và Đào 

tạo về việc tổ chức cho học sinh khối 12 đến trường ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp 
THPT năm học 2020 - 2021; 

Thực hiện Kế hoạch số 108/KH-THPT.NTr  ngày 03/6/2021 của trường THPT 
Nguyễn Trãi về việc tổ chức cho học sinh khối 12 đến trường ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi 
tốt nghiệp THPT năm học 2020 - 2021, nhà trường phân công chuẩn bị tổ chức cho học 
sinh khối 12 đến trường như sau:  

 
STT BỘ PHẬN,  

CÁ NHÂN 
NỘI DUNG CHUẨN BỊ  THỜI 

GIAN 
1 Trần Hữu Lý – HT - Chỉ đạo chung công tác phòng chống dịch và ôn 

tập 

- Thống nhất với CMHS trong cuộc họp trực tuyến 
cuối năm, triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch; 
tổ chức tuyên truyền về công tác phòng chống dịch, 
thực hiện nghiêm túc Thông điệp 5K và kỳ thi THPT 
quốc gia năm 2021; kịp thời cập nhật và triển khai 
các văn bản mới liên quan đến phòng chống dịch 
Covid-19 và các văn bản hướng dẫn cho kỳ thi 
TNTHPT cho CB GV NV, HS và CMHS. Hướng 
dẫn GV, HS học quy chế thi, đảm bảo HS nắm 
vững quy chế thi và các hình thức, phương án tổ 
chức thi, nhiệm vụ cá nhân khi tham gia kỳ thi. 

- Đôn đốc GVCN 12 báo cáo số lương học sinh 
tham gia ôn thi 

- Quán triệt đến CBQL, GV, NV học sinh và vận 
động phụ huynh học sinh khai báo y tế và cập nhật 
khai báo y tế hang ngày; Giáo viên, học sinh có biểu 
hiện ho, sốt…không đến trường; tất cả đeo khẩu 
trang từ nhà đến trường, trong suốt thời gian dạy và 
học tại trường;  

-Bố trí giờ ra về lệch giữa các lớp, chia lối đi lên 
xuống cầu thang cho các lớp để đảm bảo khoảng 
cách. 

- Phân công GV quản lý các lớp ôn tập 

- Trực trường quản lý ôn tập: 2, 6, 7 

Từ 7/6 đến 
02/7/2021 
 

2 Phan Thị Anh Thư 
–PHT 

- Chỉ đạo các tổ/nhóm chuyên môn chủ động xây 
dựng hệ thống câu hỏi bài tập để ôn tập cho học 



sinh dựa trên hướng dẫn và các đề minh họa của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo. Tổ chức kiểm tra, đánh giá 
hiệu quả để có phương án điều chỉnh về cả nội 
dung, hình thức, kế hoạch ôn tập cho phù hợp. 
Phân công giáo viên giảng dạy, chia TKB thực 
hiện từ ngày thứ 3 (8/6/2021) 
- Trực trường quản lý ôn tập: 3, 4, 5 

3 Thái Thị Nhanh – 
PB phòng chống 
dịch 

-Tổ chức tổng vệ sinh toàn trường, đề xuất chuẩn bị 
các vật tư phòng dịch Covid-19 đầy đủ trước khi tổ 
chức cho học sinh đến trường. 

- Thường xuyên tổ chức vệ sinh, sát khuẩn những 
nơi có nhiều người tiếp xúc, qua lại. 

-Tổ chức phân luồng cho học sinh đo thân nhiệt, sát 
khuẩn tay, kiểm tra khẩu trang bên ngoài cổng 
trường; yêu cầu học sinh khi đến trường, đi ngay 
đến phòng học đảm bảo giữ khoảng cách, 

- Thường xuyên theo dõi, giám sát, kiểm tra việc 
thực hiện phòng chống dịch của giáo viên và học 
sinh. Phối hợp với CMHS và các cơ quan ban 
ngành liên quan, có chỉ đạo điều hành, giải 
quyết kịp thời nếu có vấn đề liên quan đến dịch 
bệnh hoặc các vấn đê bất thường khác xảy ra quá 
trình ôn thi, 

4 Ngô Thi Thương – 
TTVP 

- Trực tiếp cập nhật thường xuyên các văn bản chỉ 
đạo, hướng dẫn của Bộ, Sở y tế, Sở GD, chính 
quyền địa phương, … thông tin kịp thời đến lãnh 
đạo và cơ quan, cập nhật các thông tin để báo cáo 
cấp trên khi có yêu cầu, đề xuất tham mưu mua sắm 
các dụng cụ, thiết bị cần thiết để phục vụ công tác 
phòng chống dịch cũng như hoạt động dạy và học 
- Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ 
quá trình ôn tập của học sinh. Đảm bảo các điều 
kiện phòng chống dịch bệnh như xà bông rửa tay, 
nước xịt khuẩn, khẩu trang y tế, máy đo thân nhiệt 
theo đề xuất của Y tế, dây ngăn cách khu vực… 

5 Trần Việt Hùng - 
CNTT 

- Phân chia các lớp ôn tâp đảm bảo số học sinh 
không quá 30hs/ lớp 
- Bố trí sơ đồ phòng học, dán nhãn lớp và danh sách 
cho các phòng ôn tập 

- Thông báo tin nhắn VNedu đến CBQL, GV, NV 
học sinh và vận động phụ huynh học sinh: “Khai báo 
y tế và cập nhật khai báo y tế hàng ngày; Giáo viên, 
học sinh có biểu hiện ho, sốt…không đến trường; tất 
cả đeo khẩu trang từ nhà đến trường, trong suốt 
thời gian dạy và học tại trường”  

6 Tổ trưởng CM - Xây dựng kế hoạch ôn tập, nội dung, kế hoạch bài 
học cho từng lớp cụ thể, biên soạn câu hỏi, bài tập 



theo đặc trưng bộ môn,cử giáo viên hướng dẫn HS 
ôn tập, tham gia quản lý việc thực hiện của GV và 
HS. 
- Tham gia công tác phòng chống dịch, quản lý, 
theo dõi GV trong tổ, có phương án dự phòng thay 
thế GV dạy nếu GV thuộc F0, F1, F2, 3… 

7 Giáo viên dạy ôn 
tập 

- Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo phân công. 
Thực hiện tốt 5K đi tham gia giảng dạy, thực hiện 
sát khuẩn, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và khai báo 
y tế khi có vấn đề liên quan đến dịch bệnh hoặc 
theo yêu cầu. Tham gia việc theo dõi HS trong tiết 
dạy, báo cáo kịp thời cho lãnh đạo nhà trường khi 
có vấn đề phát sinh liên quan đến dịch bệnh, …. 

 8 Giáo viên quản lý 
lớp ôn 

- Phân công BCS cho các lớp ôn: lớp trưởng, tổ 
trưởng, lịch trực nhật 

- Nhắc nhở HS tham gia học tuân thủ quy định 
phòng chống dịch 

9 Bảo vệ -Tham gia phân luồng cho học sinh đo thân nhiệt, 
sát khuẩn tay, kiểm tra khẩu trang bên ngoài cổng 
trường; yêu cầu học sinh khi đến trường, đi ngay 
đến phòng học đảm bảo giữ khoảng cách, 

- Khuyến cáo CMHS khi đưa đón con đến trường 

không tập trung trước cổng trường. 

- Hạn chế thấp nhất khách vào trường, nếu có phải 
thực hiện các biện pháp phòng chống dịch và ghi lại 
thông tin đầy đủ 

10 Quản sinh -Tham gia phân luồng cho học sinh đo thân nhiệt, 
sát khuẩn tay, kiểm tra khẩu trang bên ngoài cổng 
trường; yêu cầu học sinh khi đến trường, đi ngay 
đến phòng học đảm bảo giữ khoảng cách, 

- Thường xuyên theo dõi, giám sát, kiểm tra, nhắc 
nhở việc thực hiện phòng chống dịch của học sinh 

- Nhắc nhở học sinh giờ nghỉ giải lao, không qua lại 
giữa các lớp học, không tập trung ở sân trường 

- Kiểm tra sĩ số, vệ sinh các lớp hàng ngày 

Lưu ý: Sự phân công nhiệm vụ của các thành viên chỉ mang tính chất tương đối:  
 Khi có tình huống đột xuất, Lãnh đạo có thể điều chỉnh sự phân công cho phù hợp 

với tình hình thực tế 
 Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các thành viên cần phối hợp, hỗ trợ cho nhau 

để hoàn thành tốt nhiệm vụ./. 
  

Nơi nhận: 

- Thành viên có tên trên (Thực hiện); 

- Lưu: VT, 

 

HIỆU TRƯỞNG 
 

 
 

 
Trần Hữu Lý 
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