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THÔNG BÁO 

V/v tổ chức kết hợp dạy học trực tiếp và gián tiếp từ ngày 21/3/2022 

 

Căn cứ Kế hoạch số 189/KH-UBND ngày 09/11/2021 về việc thực hiện Nghị 

quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời” Thích 

ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn huyện Cư 

M’gar;  

Căn cứ công văn số 316/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 16/3/2022 của Sở 

GDĐT Đắk Lắk về việc tổ chức dạy học trực tiếp đối với học sinh lớp 9, lớp 12; 

Thực hiện Công văn số 746/UBND-GDĐT, ngày 16/3/2022 của Ủy ban nhân dân 

huyện Cư M’gar về việc tổ chức dạy học trực tiếp đối với lớp 9, lớp 12; 

Căn cứ vào điều kiện thực tế của đội ngũ CB, GV, NV và học sinh trường THCS 

Nguyễn Huệ; Báo cáo tình hình của giáo viên từ các tổ chuyên môn;   

Trường THCS Nguyễn Huệ thông báo việc chuẩn bị xây dựng kế hoạch và tổ 

chức dạy học kết hợp giữa hình thức trực tiếp và gián tiếp từ ngày 21/3/2022 cụ thể 

như sau: 

1. Đối tượng 

Đối với học sinh lớp 9 và giáo viên giảng dạy khối 9 có tình trạng sức khỏe bình 

thường: dạy học trực tiếp tại trường( kết hợp với trực tuyến đối với GV dạy khối 7, 9); 

Đối với học sinh khối 6, 7, 8 và giáo viên được phân công giảng dạy: dạy học 

gián tiếp( trực tuyến, giao bài). 

2. Thời gian thực hiện 

Thời gian thực hiện: từ ngày 21/3/2022. 

- Buổi sáng: kết hợp dạy học trực tuyến và trực tiếp ở khối 7, khối 9 tại trường 

theo TKB. 

- Buổi sáng, chiều, tối: dạy học trực tuyến ở khối 6,7,8 theo TKB. 

3. Tổ chức thực hiện 

3.1. Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng 

Xây dựng Kế hoạch, tổ chức các hoạt động giảng dạy và học tập chủ động, linh 

hoạt kết hợp giữa phương án dạy học trực tiếp và gián tiếp. 

Phó hiệu trưởng xếp Thời khóa biểu dạy học trực tiếp và gián tiếp linh động theo 

từng điều kiện của tình hình dich bệnh. 

3.2.  Tổ trưởng CM, Tổ CNTT 
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Thường xuyên rà soát, nắm bắt và đề xuất với Phó hiệu trưởng tình hình sức khỏe 

của giáo viên; đề xuất bố trí hoán đổi GV dạy trực tiếp và trực tuyến nếu GV được 

phân công dạy khối 9 trực tiếp thuộc diện F0, F1.  

Chỉ đạo nghiêm túc việc soạn giảng kịp thời tiến độ trương trình và đúng phân 

công, bố trí thời khóa biểu. 

Làm tốt công tác điều hành tổ, kiểm tra đôn đốc giáo viên thực hiện nghiêm túc, 

báo cáo thông tin hai chiều đầy đủ, kịp thời cho lãnh đạo nhà trường. 

* Tổ CNTT: tiếp tục duy trì tốt việc hỗ trợ, kết nối dạy học; các hoạt động giáo 

dục trực tuyến của GV và học sinh. 

Tích cực phối kết hợp với GVCN các lớp, bố trí thiết bị đảm bảo đối với các lớp 

học “lai” dành cho HS lớp 9 thuộc diện F0 tham gia học trực tuyến. 

3.3.  Giáo viên 

Kịp thời báo cáo tình trạng sức khỏa cho Tổ trưởng CM để có phương án điều 

chỉnh phân công giảng dạy phù hợp, kịp thời. 

Thực hiện nghiêm túc phân công chuyên môn, thời gian dạy học quy định tại  

TKB dạy học trực tiếp và gián tiếp. 

Tập trung nghiên cứu Kế hoạch GD, chương trình để soạn giảng theo chủ đề; 

tranh thủ thời gian học trực tiếp để củng cố, ôn tập và dạy kiến thức trọng tâm của 

chương trình môn học. 

Trong quá trình thực hiện dạy học trực tiếp tại trưởng, nghiêm túc thực hiện các 

biện pháp phòng chống dịch bệnh, thông điệp 5K để đảm bảo an toàn cho bản thân và 

người xung quanh. 

3.4.  Giáo viên chủ nhiệm, Đoàn – Đội 

Đối với GVCN lớp 9 thường xuyên liên lạc với PHHS, rà soát tình hình học sinh, 

thông tin kịp thời với nhà trường để chuyển phương án học tập cho học sinh, đảm bảo 

an toàn trong phòng chống dịch bệnh. 

Thường xuyên sinh hoạt, bám lớp quản lý nề nếp, tác phong và ý thức phòng 

chống dịch bệnh của HS. 

GVCN, Đàn – Đội:  cần tăng cường tuyên truyền các quy định về biện pháp 

phòng chống dịch bệnh khi tham gia học trực tiếp tại trường, đảm bảo vệ sinh sạch sẽ 

trong và ngoài lớp học. Nghiêm khắc không cho học sinh lộn xộn, tụ tập, tiếp xúc với 

lớp khác. 

3.5.  Ban lao động- CSVC 

Phối kết hợp với NV bảo vệ, y tế học đường bố trí phòng học giãn cách giữa các 

lớp 9; chỉ đạo tổ chức vệ sinh, khử khuẩn sạch sẽ trong và ngoài các phòng học.  

3.6.  Nhân viên tổ văn phòng 



3 

 

 

Làm tốt công tác phối kết hợp; tăng cường chuẩn bị các điều kiện tốt nhất trong 

khả năng có thể để đảm bảo an toàn cho viên chức, học sinh tham gia dạy học và thực 

hiện các hoạt động giáo dục trực tiếp tại nhà trường. 

Trên đây là thông báo của trường THCS Nguyễn Huệ về công tác chuẩn bị cho 

việc xây dựng kế hoạch, tổ chức chuyển phương án dạy học từ ngày 21/3/2022 từ trực 

tuyến sang dạy học linh hoạt vừa trực tiếp( đối với lớp 9) vừa gián tiếp( lớp 6, 7, 8). 

Đề nghị các cá nhân, tổ chức, bộ phận có liên quan nắm bắt các văn bản, phối hợp để 

xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  

- Đài phat thanh UB xã(p/h) 

- Ban ĐDCMHS, PH, HS;(p/h) 

- Các tổ CM và GV;(t/h) 

- Cổng TTĐT nhà trường;TB; 

- Lưu VT 

                                      HIỆU TRƯỞNG 

                                              

 

 

  

 

                                                    Lê Hoài Sơn  
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