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THÔNG BÁO 

V/v cho học sinh tạm ngưng đến trường để thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 

và hướng dẫn các hoạt động dạy và học trong thời gian nghỉ học 

 

Thực hiện Công văn 636/SGDĐT-VP ngày 17/02/2021 về việc thông báo cho học 

sinh, trẻ em, học viên tạm ngưng đến trường để thực hiện phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh và hướng dẫn các hoạt động dạy và học trong thời gian nghỉ 

học của Sở GD&ĐT Đồng Nai, 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. Nghiêm túc thực hiện theo yêu cầu nội dung Công văn 636/SGDĐT-VP ngày 

17/02/2021 của Sở GD&ĐT Đồng Nai. 

2. Học sinh tạm ngưng đến trường, bắt đầu từ ngày 18/02/2021 (Thứ Năm) đến hết 

tháng 02/2021.  

3. Trong thời gian học sinh tạm ngưng đến trường, nhà trường tổ chức dạy học 

trực tuyến. 

4. Công tác chuyên môn, kiểm định chất lượng: Thực hiện theo kế hoạch và chỉ 

đạo của Thầy TS. Phạm Ngọc Lư-PHT. 

5. Công tác chủ nhiệm lớp, lao động, vệ sinh, phòng chống Covid-19: Thực hiện 

theo kế hoạch và chỉ đạo của Thầy Ngô Xuân Sơn -PHT. 

6. Tiếp tục thực hiện kế hoạch của Trường, của Sở GD&ĐT về phòng, chống dịch 

Covid-19.  

7. Công tác tuyên truyền thông: Tổ Tin thực hiện (Thầy Nguyễn Sa Duy – TTCM, 

chịu trách nhiệm chính)./. 

Nơi nhận: 
- Hiệu trưởng; Phó Hiệu trưởng; 

- Giáo viên, nhân viên, học sinh toàn trường. 

- Niêm yết: Website, bảng tin. 
- Lưu: VT.                                                                                                                                                                       
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