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KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ DẠY HỌC TRỰC TIẾP  

VỚI GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH THUỘC VÙNG XANH 

 

1. Kế hoạch chung 
- Toàn thể CB, GV, NV và HS trường THPT Ngô Gia Tự phối hợp với các cấp, các ngành, đoàn kết, 

khắc phục khó khăn, chuẩn bị các điều kiện và tâm thế tốt nhất để bắt đầu năm học mới 2021 - 2022. 

- Tiếp tục tuyên truyền, tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện thông điệp 

5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Thực hiện Khai báo y tế trung thực, kịp thời và hiệu quả. (Lưu ý: Đối 

với GV và HS thuộc vùng vàng, vùng cam và vùng đỏ: Giảng dạy và học tập bằng hình thức gián 

tiếp (trực tuyến, truyền hình và giao bài).  

- Tiếp tục thực hiện CT 05 của BCT về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM”. 

- Thực hiện công văn số 1941/UBND-VP ngày 11/9/2021 của UBND huyện Ea Kar về việc áp dụng 

thực hiện biện pháp phòng chống dịch theo tinh thần Chỉ thị số 19/CT-TTg trên địa bàn huyện Ea Kar. 

- Thực hiện công văn số 8802/UBND-KGVX ngày 14/9/2021 của UBND huyện tỉnh Đắk Lắk về 

việc giảng dạy và học tập trong điều kiện dịch bệnh Covid-19. 

- Thực hiện hướng dẫn số 1364/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 14/9/2021 của Sở GD&ĐT tỉnh Đắk 

Lắk về việc hướng dẫn tổ chức dạy học trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 năm học 2021 - 2022. 

- BGH hoàn thiện công tác tổ chức nhà trường, biên chế giáo viên, biên chế lớp học, phân công 

chuyên môn, sắp xếp thời khóa biểu khoa học, kịp thời và hiệu quả. 

- Các tổ chức và cá nhân lập kế hoạch hoạt động cho năm học mới, chuẩn bị các điều kiện cho dạy 

và học trực tiếp. 

- Tổ trưởng chuyên môn chỉ đạo lên kế hoạch chương trình giảng dạy Học kỳ I năm học 2021 - 2022 

căn cứ vào các công văn hướng dẫn và chương trình giảm tải, phân công CM kịp thời, khoa học, công 

bằng và hiệu quả.  

- GVCN ổn định công tác tổ chức lớp, phổ biến nội quy trường, lớp, phối hợp chặt chẽ với cha mẹ 

học sinh để giáo dục con hiệu quả nhất. 

- Triển khai công tác BDTX, NCKH và tổ chức cuộc thi KHKT năm học 2021 - 2022. 

2. Kế hoạch cụ thể 

Thời gian Nội dung công việc Trực cơ quan 

Thứ 2 

13/9/2021 
- Họp tổ chuyên môn Cô Phạm Thị Dinh 

Thứ 3 

14/9/2021 
- Họp tổ chuyên môn 

Thầy Nguyễn 

Thanh Dũng 

Thứ 4 

15/9/2021 

- Các tổ chức và cá nhân chuẩn bị các điều kiện cho dạy học trực tiếp. 

- Từ 14h00’ - 15h00’: CB, GV, NV trường THPT Ngô Gia Tự được Test nhanh Covid-

19 tại trường THCS Chu Văn An. 

Cô Phạm Thị Dinh 

Thứ 5  

16/9/2021 

- GVCN điều hành họp lớp, phổ biến nội quy trường lớp và quy định phòng chống dịch 

bệnh Covid-19 cho HS. Thực hiện khai báo y tế. 
Thầy Nguyễn 

Thanh Dũng 

Thứ 6  

17/9/2021 

- GVCN điều hành HS lao động theo kế hoạch. 
Cô Phạm Thị Dinh 

Thứ 7  

18/9/2021 
  

Chủ nhật 

19/9/2021 
Chuẩn bị dạy học chính thức Tuần 1 từ Thứ 2 ngày 20/9/2021.  

Ea Kar, ngày 14 tháng 9 năm 2021 

Hiệu trưởng 

(đã ký) 

Phạm Thị Dinh 


