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THÔNG BÁO 

Về việc điều chỉnh hình thức dạy và học từ 14/5 đến 23/5/2021 
 

  

Thực hiện Công văn số 615/SGDĐT-GDTrH-GDTX, ngày 11 tháng 5 năm 2021 

về việc hoàn thành kiểm tra, đánh giá học kỳ II và cuối năm học; điều chỉnh kế hoạch 

dạy học để phòng chống Covid – 19, 

 Hiệu trưởng yêu cầu toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của trường 

thực hiện nghiêm túc những nội dung sau: 

1. Hoàn thành các bài điểm kiểm tra theo quy định, chậm nhất là 13/5/2021. 

2. Dừng việc dạy và học tại trường chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến từ 

thứ 6, ngày 14/5/2021 phần mềm Microsoft Teams của hệ sinh thái Office 365 (tài khoản 

Office 365 có tên miền ngt.edu.vn của nhà trường) đã được phân nhóm thành viên với 

những nội dung, bài học còn lại của chương trình để hoàn thành kế hoạch năm học 2020 

-2021 theo đúng quy định; tuyệt đối không được cắt xén, dồn ép chương trình.  

Thời khóa biểu và biên chế lớp học: theo đơn vị lớp và thời khóa biểu hiện hành. 

Tài khoản đăng nhập: dùng tài khoản đã được cấp. 

Giáo viên chủ nhiệm là chủ nhóm của nhóm lớp mình, nhắc nhở, trợ giúp học 

sinh đăng nhập và học tập. 

Khi cần liên hệ trực tiếp thầy Nguyễn Đức Khanh hoặc thầy Nguyễn Thanh Dũng 

để được hỗ trợ kịp thời. 

3. Dừng lớp phụ đạo tốt nghiệp tại trường 02 tuần (tuần 34 và tuần 35), giáo viên 

chủ nhiệm khối 12 nhắc học sinh tải bộ đề ôn thi tốt nghiệp THPT được đăng tải trên 

website của trường để tự ôn tập ở nhà. Thời điểm học lại sẽ được thông báo sau. 

4. Việc hoàn thành điểm và các hồ sơ cuối năm vẫn thực hiện bình thường theo 

Kế hoạch số 06/KH-NGT, ngày 07/5/2021 về kế hoạch công tác chuyên môn từ 11/5 

đến 09/6/2021 và Kế hoạch công tác tuần 34 đến hết năm học 2020 – 2021. 

5. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo 

các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ GDĐT, UBND tỉnh, Sở GDĐT và các cơ quan 

có thẩm quyền. 

 

 
Nơi nhận: 
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