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THÔNG BÁO 

Về việc tập trung học sinh, thực hiện chương trình 

Năm học 2021-2022 
 

 

 

 Căn cứ Quyết định số 1880/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2021 của UBND 

thành phố Cần Thơ ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với 

giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành 

phố Cần Thơ; 

 Căn cứ Công văn số 931/PGDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2021 của Phòng Giáo 

dục và Đào tạo quận Thốt Nốt về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình giáo 

dục THCS năm học 2021-2022. 

 Trường THCS Thuận Hưng thông báo về việc tập trung học sinh, thực hiện 

chương trình năm học 2021-2022, cụ thể như sau: 

 I. Thời gian tập trung học sinh 

 1. Ngày tựu trường: 01/9/2021. 

 - Buổi sáng khối 6,9 lúc 07 giờ 30 phút. 

 - Buổi chiều khối 7,8 lúc 13 giờ 30 phút. 

- Hình thức trực tuyến. Giáo viên chủ nhiệm tổ chức làm quen lớp, giới thiệu 

giáo viên bộ môn, giới thiệu chương trình các môn học và bầu Ban cán sự lớp. 

 2. Khai giảng năm học: 05/9/2021. 

 - Hình thức trực tuyến. (Kế hoạch khai giảng cụ thể sẽ được triển khai sau) 

 II. Thực hiện chương trình 

 - Lớp 9: Bắt đầu từ ngày 06/9/2021. 

 - Lớp 6,7,8: Bắt đầu từ ngày 13/9/2021. 

- Khối 6,9 học buổi sáng. (Bắt đầu học từ 07 giờ 00, học trực tuyến theo thời 

khóa biểu của nhà trường cho tới khi có thông báo mới). 

- Khối 7,8 học buổi chiều. (Bắt đầu học từ 13 giờ 00, học trực tuyến theo thời 

khóa biểu của nhà trường cho tới khi có thông báo mới). 

III. Một số lưu ý cần thực hiện 

1. Đối với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bô môn. 

- Hoàn thành thành lập các lớp học trực tuyến, hướng dẫn học sinh cài những 

phần mềm cần thiết để phục vụ giảng dạy và học tập. 
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- Triển khai các tài liệu học tập, SGK trực tuyến đến học sinh  chưa có điều kiện 

mua sách (hoặc hướng dẫn học sinh truy cập vào đường link: 
https://hanhtrangso.nxbgd.vn hoặc  https://bit.ly/sgk_6-9 để tải SGK). 

- GVCN rà soát số lượng học sinh không có điều kiện tham gia học trực tuyến 

và không có điều kiện mua SGK để có giải pháp hỗ trợ. Báo cáo về cho Ban lãnh đạo 

trước ngày 05/9/2021. 

2. Đối với học sinh. 

- Chuẩn bị các thiết bị để tham gia học trực tuyến (điện thoại thông minh hoặc 

máy tính hoặc máy tính bảng,…) có kết nối mạng Internet. Tải và cài đặt các phần 

mềm phục vụ học tập theo hướng dẫn của giáo viên. 

- Tiếp nhận thời khóa biểu, tài liệu học tập do giáo viên cung cấp. 

- Thực hiện tốt nhiệm vụ do giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn giao. 

- Đối với các lớp học Tiếng anh tăng cường:. Nhà trường sẽ triển khai kế 

hoạch khi tập trung học sinh học trở lại với hình thức trực tiếp. 

3. Đối với cha mẹ học sinh 

- Tạo điều kiện để học sinh tham gia lớp học trực tuyến trong thời gian học sinh 

nghỉ phòng chống dịch, kể cả thời gian học trực tiếp kết hợp với trực tuyến (nếu có). 

- Theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở học sinh tham gia đầy đủ các buổi học theo thời 

khóa biểu hoặc theo yêu cầu của giáo viên. 

Trên là thông báo về việc tập trung học sinh và thực hiện chương trình năm học 

2021-2022 của Trường THCS Thuận Hưng./. 
 

Nơi nhận:           HIỆU TRƯỞNG 
- Tập CC-VC trường;                           (Đã ký) 

- CMHS và học sinh; 

- Lưu: VT.                                                                  

 

 

                                                 Phạm Văn Tâm 

https://hanhtrangso.nxbgd.vn/
https://bit.ly/sgk_6-9

