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KẾ HOẠCH
Tham gia Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19”
trên mạng xã hội VCNet
Căn cứ Công văn số 3042/SGDĐT-CTTT ngày 28 tháng 10 năm 2021 của
Phòng Chính trị tư tưởng Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc
hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch Covid-19” trên
mạng xã hội VCNet;
Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu xây dựng Kế hoạch tham gia Cuộc thi trắc
nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch Covid-19” trên mạng xã hội VCNet như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Thông qua Cuộc thi nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến
thức cơ bản về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để giáo viên, nhân viên và học
sinh chủ động phòng tránh lây nhiễm bệnh; nâng cao nhận thức và ý nghĩa chấp hành
pháp luật, quy định về phòng, chống dịch COVID-19 trong toàn trường.
- Góp phần hình thành thói quen, lối sống lành mạnh trong việc tự chăm sóc,
bảo vệ sức khỏe cho bản thân, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch
COVID-19 tại cơ quan.
- Đoàn thanh niên, Chi đoàn Giáo viên hưởng ứng và tổ chức tham gia Cuộc
thi một cách nghiêm túc.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Thời gian, đối tượng tham gia:
- Thời gian: Từ ngày 29/11/2021 đến ngày 03/12/2021.
- Đối tượng tham gia:
+ Đoàn viên Chi đoàn Giáo viên.
+ Học sinh: Khối 10, 11 tham gia (Tối thiểu 25 học sinh tham gia).
- Lưu ý: Chụp lại màn hình sau khi hoàn thành cuộc thi và báo cáo kết quả
thực hiện theo đường link sau: https://forms.gle/K966HxoTjGNiyZW4A. Nếu lớp
nào tham gia không đảm bảo số lượng yêu cầu thì lớp đó xem như không có tham
gia hoạt động này.
2. Nội dung thi:
- Cuộc thi tập trung vào các kiến thức cơ bản về phòng, chống dịch bệnh
COVID-19.
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- Chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước trong phòng, chống
dịch bệnh COVID-19; cổ vũ động viên các lực lượng tuyến đầu chống dịch.
3. Hình thức dự thi:
- Để đăng ký tài khoản, người dự thi có thể truy cập vào đường dẫn:
https://vcnet.vn/ hoặc tải app về trên ứng dụng smartphone với cụm từ: VCNet.
- Truy cập vào trang web hoặc ứng dụng, người dự thi chọn mục “Đăng ký”,
nhập số điện thoại và nhận mã kích hoạt. Điền các thông tin các nhân, bào gồm: Tên,
giới tính, ngày sinh, mật khẩu,… để tạo tài khoản. Sau đó sử dụng tài khoản vừa tạo
để tham gia cuộc thi.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thành lập Ban Chỉ đạo:
Stt
Họ và tên
Chức vụ
Nhiệm vụ
1 Nguyễn Thị Ánh Mai
Hiệu trưởng
Trưởng ban
2 Nguyễn Tấn Thanh
TLTN
Thành viên
2. Thành lập Ban Tổ chức:
Stt
Họ và tên
Chức vụ
Nhiệm vụ
1 Nguyễn Tấn Thanh
TLTN
Trưởng ban
2 Trương Võ Ngọc Châu
Bí thư CĐGV
Phó ban
3 Trần Thị Minh Tuyền
TLTN 2
Thành viên
4 Cùng thầy cô GVCN khối 10, 11 và BTV Đoàn trường là thành viên.
3. Phân công thực hiện:
- Thầy Nguyễn Tấn Thanh: Xây dựng kế hoạch tham gia cuộc thi, phân công
các thành viên trong BTC và triển khai kế hoạch cho GVCN 3 khối. Báo cáo số
lượng tham gia về Bà Phan Thị Lan Tuyền, chuyên viên phòng Chính trị tư tưởng,
Sở Giáo dục và Đào tạo trước 17g00 ngày 05/12/2021.
- Cô Trương Võ Ngọc Châu: Triển khai nội dung kế hoạch và vận động đoàn
viên chi đoàn tham gia cuộc thi. Thống kê và báo số lượng đoàn viên chi đoàn tham
gia cuộc thi về trưởng ban tổ chức.
- Cô Trần Thị Minh Tuyền: Thông báo số lượng học sinh tham gia cuộc thi
đến GVCN khối 10, 11 trước 18g00 ngày 02/12/2021 (nhắc nhở các lớp tham gia
chưa đầy đủ). Thống kê và báo cáo số lượng học sinh tham gia cuộc thi về trưởng
ban tổ chức.
- GVCN khối 10, 11: Triển khai nội dung kế hoạch và nhắc nhở học sinh
tham gia cuộc thi nghiêm túc và đầy đủ.
- BTV Đoàn trường: Triển khai nội dung kế hoạch và nhắc nhở các Chi đoàn
trực thuộc tham gia cuộc thi nghiêm túc và đầy đủ; tuyên truyền cuộc thi trên trang
Fanpage đoàn trường.
- Bí thư Chi đoàn: Thông báo và nhắc nhở học sinh trong lớp tham gia cuộc
thi đầy đủ theo số lượng yêu cầu.
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IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
- Ngày 25/11/2021: Xây dựng kế hoạch tham gia cuộc thi.
- Ngày 26/11/2021: Trình Hiệu trưởng duyệt kế hoạch tham gia cuộc thi.
- Ngày 29/11/2021: Triển khai kế hoạch đến GVCN khối 10, 11 và BTC.
- Ngày 29/11/2021 đến ngày 03/12/2021: Học sinh khối 10, 11 tham gia cuộc
thi.
- Ngày 02/12/2021: Thông báo số lượng học sinh tham gia cuộc thi đến GVCN
khối 10, 11.
- Ngày 04/12/2021: Thống kê và báo cáo số lượng học sinh tham gia cuộc thi.
- Ngày 05/12/2021: Báo cáo số liệu về Sở.
Trên đây là Kế hoạch tham gia Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống
dịch Covid-19” trên mạng xã hội VCNet của trường THPT Nguyễn Hữu Cầu. Yêu
cầu các cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện ./.
Nơi nhận:
- Phòng CTTT (để b/c);
- Chi bộ, BGH (để b/c);
- BTC, bảng tin web;
- GVCN và Chi đoàn khối 10, 11;
- Lưu: VT.

TRỢ LÝ THANH NIÊN

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Thanh

Nguyễn Thị Ánh Mai

