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THÔNG BÁO 

V/v nghỉ học nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19  

và tổ chức dạy qua Internet 
 

- Thực hiện Công văn số 366/UBND-KGVX ngày 31/01/2021 của UBND 

thành phố Hà Nội về việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học nhằm đảm bảo công 

tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19; 

- Thực hiện Công văn số 356/SGDĐT-GDPT ngày 31/01/2021 của Sở 

Giáo dục và  Đào tạo Hà Nội về việc tổ chức dạy học qua Internet trong thời 

gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

- Thực hiện Công văn số 357/SGDĐT-CTTT ngày 31/01/2021 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc thông báo cho học sinh nghỉ học nhằm đảm 

bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID- 19. 

Ban Giám hiệu Trường THCS Phan Đình Giót triển khai tới toàn thể cán 

bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường thực hiện nghiêm túc những nội dung sau: 

1. Thông báo tới phụ huynh học sinh, học sinh thời gian nghỉ học: 

+ Từ ngày 31/01/2021 đến hết ngày 07/2/2021 học sinh nghỉ học nhằm 

bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19.  

+ Từ ngày 08/02/2021 đến hết ngày 16/02/2021 học sinh nghỉ Tết Nguyên 

đán Tân Sửu (Tức ngày 27 tháng Chạp năm Canh Tý đến hết ngày mùng 5 tháng 

Giêng năm Tân Sửu). 

2. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của  Thủ 

tướng Chính phủ và Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 28/01/2021 của Chủ tịch 

UBND thành phố Hà Nội về phòng, chống dịch bệnh Covid 19. Giáo viên 

thường xuyên liên hệ với gia đình, cập nhật, nắm bắt thông tin về tình hình sức 

khỏe của học sinh; phối kết hợp chặt chẽ với gia đình trong việc quản lý học 

sinh để đảm bảo an toàn trong thời gian nghỉ chống dịch. 



3. Cán bộ, giáo viên, nhân viên trực tại trường theo phân công của Ban 

Giám hiệu; thực hiện vệ sinh, khử khuẩn trường lớp và thực hiện nghiêm công 

tác báo cáo theo quy định. 

4. Tiếp tục duy trì, tổ chức dạy học bằng hình thức học qua Internet, đảm 

bảo việc dạy học theo đúng các quy định, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo, Sở  Giáo dục và Đào tạo và kế hoạch giáo dục của nhà trường. 

5. Giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học, chuẩn bị bài giảng và tổ chức 

giảng dạy qua Internet cho học sinh theo thời khóa biểu chung của nhà trường. 

(Lịch dạy học trực tuyến thực hiện từ ngày 01/02/2021. Yêu cầu giáo viên chủ 

nhiệm thông báo lịch học, thời gian học, thời khóa biểu, mã ID, Pass phòng học 

tới PHHS, học sinh). 

6. Ban Giám hiệu nhà trường tăng cường kiểm tra thời gian, nội dung, 

chất lượng dạy học qua Internet của từng giáo viên. 

7. Giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm lớp thường xuyên đôn đốc học 

sinh học tập nghiêm túc, phối hợp với PHHS có biện pháp quản lý việc học của 

học sinh thông qua Internet; nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học 

tập đã giao cho học sinh. 

8. Ngay sau khi học sinh trở lại trường, giáo viên tổ chức rà soát, đánh giá 

kết quả học tập qua Internet, đồng thời bổ sung kiến thức học sinh chưa nắm 

vững để tiếp tục thực hiện chương trình dạy học theo quy định.  
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