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THÔNG BÁO 

Về việc học sinh đi học trở lại sau kỳ nghỉ phòng, chống dịch Covid-19 

 
Thực hiện Công văn số 146/SGDĐT-GDMN ngày 17/02/2021 của Sở 

GD&ĐT về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và Công văn 

số 158/SGDĐT-VP ngày 19 tháng 02 năm 2021 của Sở GD&ĐT về việc học sinh trở 

lại kỳ nghỉ phòng, chống dịch Covid-19, Trường THPT Ngô Sĩ Liên yêu cầu các đồng 

chí cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau:  

1. GVCN thông báo cho PHHS và HS biết: Học sinh bắt đầu đi học trở lại từ 

thứ Hai, ngày 22/02/2021. Các đồng chí giáo viên bố trí kế hoạch dạy học đảm bảo 

nội dung, chương trình theo biên chế thời gian năm học 2020-2021. Đối với những 

học sinh nghỉ học do phải cách ly y tế, các đồng chí tổ trưởng chuyên môn, giáo viên, 

PHT phụ trách chuyên môn xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học trực tuyến cho học 

sinh để bảo đảm chương trình.  

2. Tiếp tục thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”: Vừa tập trung các giải pháp phòng, 

chống dịch Covid-19 vừa khôi phục và đẩy mạnh các hoạt động giáo dục bảo đảm 

hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường, của toàn ngành năm học 

2020-2021 và năm 2021.  

Toàn thể CB, GV, NV thường xuyên cập nhật tình hình, tuân thủ nghiêm túc 

các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, thành phố, ngành Giáo dục và ngành Y tế 

về công tác phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là Quyết định số 3888/QĐBYT 

ngày 08/9/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành Sổ tay “Hướng dẫn phòng, chống dịch 

Covid-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới”, Quyết định số 2566/QĐ-

BGDĐT ngày 09/9/2020 của Bộ GD&ĐT Phê duyệt “Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học”, Công văn số 146/SGDĐT-GDMN ngày 

17/02/2021 của Sở GD&ĐT về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh trở lại trường 

học.  

3. Các đồng chí giáo viên chủ nhiệm lớp thực hiện tốt công tác tuyên truyền 

về an toàn phòng, dịch; Thường xuyên giữ mối liên hệ với phụ huynh để nắm tình 

hình và có biện pháp quản lý học sinh chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng 

dịch tại địa phương; thường xuyên tuyên truyền đến PHHS, HS các chỉ đạo của Trung 

ương, của tỉnh, của ngành Giáo dục, ngành Y tế và chính quyền địa phương về công 



tác phòng, chống dịch Covid-19; Phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh chuẩn bị 

các điều kiện để học sinh đi học trở lại an toàn. Tiếp tục duy trì chế độ báo cáo hàng 

ngày trước 8 giờ hàng ngày vào Zalo nhóm chuyên môn để nhà trường báo cáo hàng 

ngày theo biểu Driver. Các nội dung đột xuất, đặc biệt cần xử lý nhanh đề nghị báo 

cáo trực tiếp với Lãnh đạo nhà trường.  

4. Yêu cầu các đồng chí CB, GV, NV nhà trường khẩn trương triển khai thực 

hiện các nội dung vệ sinh trường lớp và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho HS trở lại 

trường (kèm theo phân công CBGVNV thực hiện các nhiệm vụ khi HS trở lại học 

tập). Nhà trường sẽ tổ chức kiểm tra việc thực hiện những nội dung trên tại các lớp và 

các phòng chức năng. 

5. Các đ/c chí tổ trưởng các tổ chuyên môn, tổ văn phòng phân công người 

viết bài đăng trang Websiter:  

Tổ Hóa-Sinh, TD-QP viết bài: Cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường THPT 

Ngô Sĩ Liên tích cực lao động vệ sinh toàn bộ khu vực trường để đón HS trở lại 

trường. 

Tổ Xã hội viết bài: Cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường THPT Ngô Sĩ Liên 

tích cực trồng và chăm sóc vườn hoa, cây cảnh để đón HS trở lại trường. 

Tổ Toán-Tin, Lý- CN viết bài: Giáo viên Trường THPT Ngô Sĩ Liên cùng 

nhau xây dựng bài dạy, hướng dẫn đồng nghiệp sử dụng thiết bị dạy học thông minh. 

Tổ Văn phòng, Ngoại ngữ viết bài: Trường THPT Ngô Sĩ Liên phun khử 

khuẩn toàn bộ khu vực trường, vệ sinh căng tin để đón HS học sinh trở lại trường. 

Đồng chí Chi (Bí thư ĐTN), Tài (Bí thư Chi đoàn GV) chụp ảnh và viết bài: 

Trường THPT Ngô Sĩ Liên đón học sinh trở lại trường trong buổi học đầu tiên (ngày 

22/02/2021): Lưu ý chụp hình ảnh HS đội mũ bảo hiểm, HS đeo khẩu trang, HS rửa 

tay khử khuẩn, HS xếp hàng ra về thực hiện giãn cách, HS trong lớp đeo khẩu trang 

học tập, GV sắp xếp các đồ dùng trong lớp thật gọn gàng để kê bàn ghế cho HS học 

tập (đảm bảo giãn cách), học sinh thực hiện chào cờ trong lớp học (không tập trung 

toàn trường); GV giám sát HS lau bàn ghế và vệ sinh lớp học khi HS ra về,… 

Nhà trường yêu cầu các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện 

nghiêm túc các nội dung trên./. 

 

Nơi nhận:    
- CB, GV, NV nhà trường (để t/h);  

- Lưu: VT                                                                                                                                                             

HIỆU TRƯỞNG 
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