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THÔNG BÁO 
Về việc cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19  

và hoàn thành các nhiệm vụ năm học 2020-2021 
 

Thực hiện công văn số 4178/UBND-KGVX ngày 16/5/2021 của UBND tỉnh Đắk Lắk và công 
văn số 694/SGD-GDTrh-GDTX ngày 16/5/2021 của sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk về việc cho học 
sinh nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19 và hoàn thành các nhiệm vụ năm học 2020-2021.  

Nhằm chủ động kịp thời triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn sức khoẻ cho đội ngũ nhà 
giáo, người học, đồng thời hoàn thành nhiệm vụ năm học 2020-2021 đúng quy định và phù hợp với 
tình hình. Trường THPT Võ Nguyên Giáp thông báo đến toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên và học 
sinh toàn trường được biết những nội dung như sau: 

1/ Học sinh được nghỉ học ở trường, chuyển qua học ở nhà thông qua hình thức học trực tuyến 
đến khi hoàn thành chương trình và kết thúc năm học 2020-2021 theo quy định (hiện nay nhà trường 
đã hoàn thành chương trình và đã hoàn thành kiểm tra đánh giá cuối năm học theo quy định). 

2/ Để đảm bảo thực hiện tốt việc phòng, chống dịch Covid-19, nhà trường không tổ chức họp 
cha mẹ học sinh các lớp cuối năm, không tổ chức tổng kết năm học 2020-2021 theo như thường lệ, 
mà giao về cho các lớp thực hiện (khi dịch bệnh đã được hoàn toàn kiểm soát), sẽ có thông báo cụ thể 
về hình thức, thời gian và địa điểm tổ chức sau. 

3/ Giáo viên bộ môn hoàn thành điểm số, đảm bảo công bằng, khách quan, minh bạch, công 
khai, đánh giá đúng thực lực và nhân văn, phản ánh được chiều hướng tiến bộ của học sinh; vào điểm 
học bạ kịp tiến độ trong kế hoạch của nhà trường. 

4/ Giáo viên chủ nhiệm chủ động báo cáo kết quả học tập và rèn luyện của học sinh cho phụ 
huynh biết (bằng nhiều kênh thông tin khác nhau). Trực tiếp liên hệ ban đại diện cha mẹ của lớp để có 
kế hoạch khen thưởng, động viên kịp thời những học sinh có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện. 
Có biện pháp giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh có lực học yếu kém. Bàn giao học 
sinh về gia đình, địa phương để sinh hoạt trong thời gian nghỉ hè. 

5/ Công tác tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 vẫn thực hiện bình thường như kế hoạch 
tuyển sinh đã niêm yết tại bảng tin và trang web của nhà trường. 

6/ Hoàn thành các khoản thu nộp tài chính theo quy định./. 

 


