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TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN GIÀU
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 9 năm 2021

THÔNG BÁO
Kính gửi quý thầy cô kế hoạch triển khai Hội thi trực tuyến tìm hiểu
“Truyền thống đấu tranh của Đảng bộ và nhân dân quận Bình Thạnh 45 năm
xây dựng và phát triển” đến các em học sinh.
 Đối tượng tham gia: học sinh lớp 10, 11
 Hình thức triển khai: Làm bài trắc nghiệm trực tuyến bao gồm 09 câu hỏi
thông tin và 01 câu dự đoán, theo đường link.
 Thời gian thi: đến hết 24g00, Chủ nhật 13/6/2021
 Phân công theo dõi: GVCN triển khai thông tin đến học sinh, yêu cầu học
sinh tham gia, chụp màn hình
Đây là một trong số các hoạt động nằm trong kế hoạch hè dành cho học
sinh. Hoạt động khá đơn giản, nhằm mục đích tuyên truyền là chính nên
kính nhờ quý thầy cô đôn đốc, nhắc nhở, động viên học sinh tham gia tích
cực.
+ GVCN yêu cầu học sinh thực hiện xong chụp màn hình báo cáo gửi cho
GVCN (GVCN chủ động lưu lại hình ảnh để tổng hợp và báo cáo, đồng
thời, để nhà trường đối chiếu thông tin chính xác về quá trình tham gia các
hoạt động hè của cá nhân học sinh khi cần xét, đánh giá về học sinh.)
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+ Sau đó, GVCN thực hiện báo cáo theo link bên dưới để nhà trường tổng
hợp số liệu báo cáo và đối chiếu với kết quả chi tiết từ Ban tổ chức gửi về
trường sau khi kết thúc cuộc thi.
Link báo cáo tình hình học sinh tham gia:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKcTQgusY00iqNjW03SB
UZfv-KVmi_ZTkpJM8lZLHt48AeYg/viewform
Hạn cuối GVCN thực hiện báo cáo: đến hết 10g00 thứ Hai (14/6/2021)
 Thể lệ:

Để hoàn thành việc tham gia theo chỉ đạo của Quận ủy Bình Thạnh, rất
mong quý thầy cô nhắc nhở học sinh tham gia đầy đủ, nhiệt tình.
Trân trọng./.
KT. HIỆU TRƯỜNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Hoàng Đức Thịnh
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