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                 Số:    /TB-NH                 Ea M’nang, ngày 08 tháng 4 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

V/v chuẩn bị dạy học trực tiếp tại trường 
 

Thực hiện công văn Số: 1019/UBND-GDĐT Ngày 07/4/2022 của ủy ban nhân 

dân huyện CưM’gar V/v tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn 

huyện từ ngày 12/4/2022.  

Hiệu trưởng thông báo cho toàn thể giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường, 

kế hoạch chuẩn bị cho phương án dạy học, trực tiếp như sau: 

1. Phó hiệu trưởng rà soát lại kế hoạch giáo dục nhà trường, phân công chuyên môn, 

thời khóa biểu…, thông báo cho đội ngũ GV đủ điều kiện dạy học trực tiếp, sẵn 

sàng chuẩn bị dạy học tại trường từ ngày 12/04/2022. 

2. Các tổ chức đoàn thể(Công đoàn, Đoàn Thanh Niên, Đội Thiếu niên) tuyên truyền 

cho HS, PHHS chuẩn bị các điều kiện để tham gia học tập trực tiếp(Trang phục, 

đồng phục, thiết bị phòng chống dịch covid-19 theo 5k, SGK, vở, dụng cụ học 

tập….) để học trực tiếp tại trường từ ngày 12/04/2022. 

3. Tổ CNTT, truyền thông phụ trách trang webside, nhóm Facebook, Zalo của trường, 

thông báo rộng rãi thông tin về việc chuẩn bị tựu trường học trực tiếp theo quy định 

từ ngày 12/04/2022. 

4. Tổ văn phòng lên kế hoạch chuẩn bị mọi trang thiết bị dạy học, y tế…..để học sinh 

đến trường được an toàn phòng dịch bệnh covid-19, như kế hoạch nhà trường đã 

xây dựng. 

5. Lao động, CSVC rà soát lại việc vệ sinh các phòng học, qua đó phân công GV, NV 

dọn vệ sinh phòng học theo kế hoạch nêu trên, để học sinh đến trường học tập được 

an toàn. 

Nhận được thông báo này, yêu cầu các tổ chức, cá nhân nêu trên nghiêm túc triển 
khai thực hiện. Mọi vướng mắc về việc chuẩn bị cho thông báo nêu trên thầy, cô trao 

đổi ý kiến qua tài khoản Zalo cá nhân của Hiệu trưởng để được hướng dẫn./. 

 

Nơi nhận:  

          - PGD&ĐT, UBND xã (B/cáo); 

          - PHT, Tổ CM, các t/c đoàn thể(t/h) 

          - Cổng TTĐT trường, đài phát thanh xã (T/báo); 

          - Lưu VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lê Hoài Sơn 
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