SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
TRẦN HỮU TRANG
Số 586 /HD-THT
Về thực hiện hoạt động dạy học trong
giai đoạn ảnh hưởng của dịch Covid-19

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố HồChí Minh, ngày 17 tháng 3 năm 2020

Kính gửi:
- Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn;
- Tổ trưởng các tổ chuyên môn, Tổ trưởng Văn phòng;
- Toàn thể giáo viên, nhân viên nhà trường.
Căn cứ công văn số 3892/BGDĐT-GDTrH ngày 28 tháng 8 năm 2019 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học
2019 - 2020;
Căn cứ Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03 tháng 10 năm 2017 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện CT GDPT hiện hành theo định hướng
phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018;
Căn cứ văn bản 888/UBND-VX Ngày 13 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân
Thành phố Hồ Chí Minh về kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh, sinh viên,
học viên Thành phố Hồ Chí Minh do dịch bệnh Covid-19 đến hết ngày 05 tháng 4 năm
2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ văn bản 793/BGDĐT-GDTrH ngày 12 tháng 3 năm 2020 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo về tăng cường dạy học qua internet, trên truyền hình trong thời gian nghỉ học
để phòng chống Covid -19;
Căn cứ công văn số 829/ GDĐT-TrH ngày 16 tháng 3 năm 2020 của
Phòng Trung học Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện hoạt động dạy học trong
giai đoạn ảnh hưởng của dịch Covid-19 (lần 2);
Căn cứ tình hình thực tế và tinh thần buổi họp sáng ngày 16 tháng 3 năm 2020 của
các tổ chuyên môn, Trường THPT Trần Hữu Trang thông báo đến các tổ chuyên môn và
giáo viên việc thực hiện dạy học trong giai đoạn này như sau:
1./ Thực hiện dạy học nội dung dạy - học trực tuyến trong thời gian nghỉ do
dịch bệnh theo đúng tinh thần đã thống nhất trong buổi họp.
2./ Nhà trường tổ chức các buổi tập huấn các phần mềm dạy học online
cho TTCM và TPCM các tổ, đề nghị các tổ tham dự đầy đủ.

3./ Các Tổ chuyên môn sau khi tập huấn sẽ về tổ chức tập huấn các phần mềm
dạy học trực tuyến cho các giáo viên trong tổ cùng biết để giáo viên có thêm nhiều
hình thức dạy học online, từ đó có thể chọn được hình thức dạy học online phù hợp và
hiệu quả nhất đối với học sinh của mình.
4./ Trường tổ chức để giáo viên vào trường sử dụng phòng học thực hiện tổ chức
tiết dạy online – sử dụng phòng học để quay clip dạy các nội dung học tập cho học sinh.
Đề nghị TTCM thông tin đến cho GV trong tổ và ghi nhận các đăng ký của giáo viên và
báo cáo lịch dạy về BLĐ nhà trường trước khi dạy ít nhất 03 ngày để kịp cho bộ phận
văn phòng chuẩn bị CSVC, phòng học và các điều kiện an toàn về phòng chống dịch trong
giai đoạn hiện nay.
5./ Các Tổ chuyên môn hoàn tất việc điều chỉnh kế hoạch dạy học, nội dung
dạy học từ tuần 3 của HK2 đến tuần 17 và bổ sung đầy đủ vào hồ sơ chuyên môn của tổ,
gửi file về địa chỉ mail của Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn – chậm nhất là ngày
01/4/2020.
Trên đây là hướng dẫn thực hiện dạy học trong giai đoạn ảnh hưởng của dịch Covid
- 19 khi học sinh nghỉ học ở nhà, Hiệu trưởng trường THPT Trần Hữu Trang
đề nghị toàn thể giáo viên, nhân viên toàn trường nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:
- Phó HTr, TTCM, TTVP;
- Toàn thể CB,GV,NV;
- Lưu VT .
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Võ Thiện Cang

