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THÔNG BÁO 

Về việc không tổ chức khai giảng và thực hiện dạy học năm học 2021-2022 

 

Thực hiện Công văn 3626/SGDĐT-NV1 ngày 07/9/2021 của của Sở GD&ĐT 

Đồng Nai về việc triển khai hoạt động dạy và học trong nhà trường trong thời gian 

thực hiện các quy định giãn cách xã hội; 

Thực hiện Công văn số 3636/SGDĐT-VP ngày 08/9/2021 của Sở GD&ĐT 

Đồng Nai về việc triển khai văn bản số 10737/UBND-KGVX của UBND tỉnh về 

phương án khai giảng năm học 2021-2022 và phát hành thư kêu gọi năm học mới 

2021-2022; 

Căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị, Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh thông 

báo đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường một số nội dung sau: 

1. Không tổ chức lễ khai giảng trực tiếp hoặc trực tuyến năm học 2021-2022 vào 

ngày 12/9/2021 

2. Theo dõi thư kêu gọi của Lãnh đạo UBND tỉnh nhân dịp khai giảng năm học 

mới, phát sóng bắt đầu từ lúc 7 giờ 45 đến 8 giờ ngày 12/9/2021 trên sóng ĐN1- Đài 

PTTH Đồng Nai (http://dnrtv.org.vn), website của Sở Giáo dục và Đào tạo  

(http://sgddt.dongnai.gov.vn), trang fanpape Thông tin Giáo dục Đồng Nai của Sở 

GD&ĐT (http://www.facebook.com/DongNaiEdu). 

3. Thời gian bắt đầu dạy học năm học 2021-2022: ngày 13/9/2021, thực hiện 

giảng dạy trực tuyến trên phần mềm ứng dụng MS Teams theo Thời khóa biểu cả 03 

khối 10, 11 và 12. 

4. Ngoài việc học tập trực tuyến trên MS Teams của nhà trường, các em có thể 

theo dõi thêm dạy học trên truyền hình một số bài học môn Toán và môn Ngữ Văn 10, 

phát sóng trên Đài PTTH Đồng Nai (Lịch giảng dạy trên website của Sở GD&ĐT của 

Đài PTTH và của Nhà trường), Đài truyền hình Việt Nam (VTV7) và Đài truyền hình 

các địa phương khác. 

5. GVCN thường xuyên giữa liên hệ với phụ huynh và các em qua điện thoại, zalo, 

face hoặc trên MS Teams để nắm bắt tình hình và thông báo kịp thời những thông tin 

quan trọng của nhà trường./. 

 

Nơi nhận: 
- Hiệu trưởng; Phó Hiệu trưởng; 

- Viên chức và nhân viên toàn trường; 

- Niêm yết: Website, bảng tin. 

- Lưu: VT.                                                                                                                                                                       
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