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THÔNG BÁO 
VV chuyển trạng thái từ dạy học trực tuyến sang hình thức dạy học trực tiếp 

 

- Căn cứ quyết định số 543/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 02 năm 2022 của bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành sổ tay đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong trường học (sửa 
đổi, bổ sung lần 2); 

- Căn cứ Hướng dẫn số 630/SYT-NVYD ngày 22/02/2022 của sở Ytế tỉnh Đắk Lắk về 
việc hướng dẫn công tác phòng, chống dịch COVID-19 khi tổ chức dạy, học trực tiếp. 

Hiệu trưởng trường THPT Võ Nguyên Giáp thông báo đến toàn thể cán bộ giáo viên, 

nhân viên và học sinh nhà trường như sau: 

1. Chuyển từ trạng thái dạy học trực tuyến sang trạng thái dạy học trực tiếp bắt đầu từ 

ngày 01/3/2022 cho đến khi có thông báo mới. 

2. Thời khóa biểu thực hiện theo thời khóa biểu hiện hành (Chỉ dạy học chính khóa, 

không tổ chức dạy ôn tập buổi chiều). 

3. Yêu yêu cầu thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch, đặc biệt là việc đeo khẩu 

trang, giữ khoản cách, hạn chế tiếp xúc. Cán bộ giáo viên, nhân viên và hoc sinh nếu thuộc diện 

phải cách ly thì thực hiện cách ly theo quy định (xem thêm hướng dẫn số 22/HD-VNG ngày 22 

tháng 02 năm 2022 của Trường THPT Võ Nguyên Giáp về việc hướng dẫn công tác phòng 

chống dịch covid-19) 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc thì liên hệ với Hiệu trưởng nhà trường để 

có biện pháp xữ lý kịp thời./. 
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