
  1  

PHÒNG GD&ĐT TÂN HIỆP  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     TRƯỜNG THCS THẠNH TRỊ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số: 40/TB-THCSTT Thạnh Trị,  ngày 24 tháng 4  năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

 Về việc cho học sinh trở lại trường và thực hiện một số công việc  từ ngày 

27/4/2020 sau thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

  

 Được sự thống nhất  của UBND tỉnh Kiên Giang tại Thông báo số 

372/UBND -VP ngày 24/4/2020 thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên 

Giang Phạm Vũ Hồng tại Hội nghị trực tuyến  kiểm tra công tác phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ; 

Căn cứ Công văn số 108/PGDĐT ngày 24/4/2020 về việc cho học sinh trở 

lại trường từ ngày 27/4/2020 sau thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 của Phòng GD&ĐT Tân Hiệp; 

Trường THCS Thạnh Trị  thông báo đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân 

viên và học sinh thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm từ ngày 27/4/2020  cụ thể 

như sau: 

1. Thời gian học sinh học trở lại: 

- Toàn bộ học sinh khối lớp 9 đi học trở lại bắt đầu từ ngày Thứ Hai 

(27/4/2020). 

- Toàn bộ học sinh khối lớp 6,7,8 đi học trở lại bắt đầu từ ngày Thứ Hai 

(04/5/2020). 

2. Thời khóa biểu đối với học sinh khối lớp 9 (Từ 27/4 đến 02/5/2020)  

Thứ Tiết Sáng 9A  Sáng 9B  Sáng 9C  

Hai 

(27/4) 

1 CC Bồng CC Dương CC Tuyến 

2 Toán Châu T.Anh Minh Lý Tuyến 

3 Toán Châu T.Anh Minh CN Bồng 

4 CN Bồng Nhạc Dương Toán Tuyến 

5 Nhạc Dương CN Bồng Toán Tuyến 

Ba 

(28/4) 

1 T.Anh Minh Toán Nhạn Văn Ngọc 

2 T.Anh Minh Toán Nhạn Văn Ngọc 

3 Văn Huyền Văn Ngọc T.Anh Minh 

4 Văn Huyền Văn Ngọc T.Anh Minh 
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Tư 

(29/4) 

1 Văn Huyền Văn Ngọc Sử Khánh 

2 Văn Huyền Văn Ngọc Hóa Giang 

3 Hóa Giang Sử Khánh Sinh Tâm 

4 Sử Khánh Sinh Tâm Văn Ngọc 

5 Sinh Tâm Hóa Giang Văn Ngọc 

Năm 

(30/4) 
NGHỈ LỄ 30/4 

Sáu 

(01/5) 
NGHĨ LỄ 01/5 

Bảy 

(02/5) 

1 Toán Châu GDCD Bồng Toán Tuyến 

2 Toán Châu Toán Nhạn Toán Tuyến 

3 Lý Tuyến Toán Nhạn GDCD Bồng 

4 GDCD Bồng Lý Tuyến Nhạc Dương 
5 SHL Bồng SHL Dương SHL Tuyến 

 

3. Nội dung dạy học: 

Chương trình, nội dung dạy học được thực hiện theo chương trình giáo 

dục học kì II năm học 2019-2020 được tinh giản nội dung theo hướng dẫn 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo và PPCT của nhà trường. 

- Học sinh khối lớp 9 học tuần 25 (theo PPCT đã điều chỉnh). 

- Học sinh khối lớp 6,7,8 học tuần 26 (theo PPCT đã điều chỉnh). 

4. Phân công GV, NV trực văn phòng và đo thân nhiệt học sinh 

- Sáng thứ Hai (27/4): Đ/c Hiên, Đ/c Đản, Đ/c Quý 

- Sáng thứ Ba (28/4): Đ/c Phước, Đ/c Châu, Đ/c Thúy 

- Sáng thứ Tư (29/4): Đ/c Hiền, Đ/c Đản, Đ/c Thúy 

- Sáng thứ Bảy (02/5): Đ/c Phước, Đ/c Hiên, Đ/c Quý 

5. Một số công việc khác 

- Giáo viên chủ nhiệm các khối lớp với nhiều hình thức thông báo cho học 

sinh trở lại trường theo quy định. Nhắc nhở học sinh vừa học tập và không được 

chủ quan trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Trong thời gian đến 

trường, trở về nhà và thời gian ở trường học sinh phải thực hiện đeo khẩu trang. 

Báo cáo những vấn đề có liên quan khi Hiệu trưởng có yêu cầu. 

-  Cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện các nhiệm vụ được phân công một 

cách nghiêm túc, đồng thời chống lơi lỏng, chủ quan trong công tác phòng chống 

dịch bệnh Covid-19. Thời gian đi về và công tác tại trường phải thực hiện đeo khẩu 

trang theo quy định. 
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- Cán bộ, giáo viên, nhân viên thường xuyên theo dõi thông báo của nhà 

trường trực tiếp hoặc qua tin nhắn, zalo biết để thực hiện kịp thời. 

- Trong thời gian thực hiện chương trình, nếu có vấn đề gì chưa rõ, đề nghị 

các đồng chí giáo viên liên hệ trực tiếp với Đ/c Chiêm Thành Hoàng, Phó hiệu 

trưởng nhà trường để được hướng dẫn cụ thể. 

            Trên đây là Thông báo về việc cho học sinh trở lại trường và thực hiện một 

số công việc  từ ngày 27/4/2020 sau thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19. Đề nghị tất cả các đồng chí quan tâm thực hiện tốt./. 

         HIỆU TRƯỞNG 

 

  

 

 

Nơi nhận: 
- Phòng GD&ĐT (báo cáo); 

- CB, GV, NV (triển khai thực hiện); 

- Lưu: VT. 

 


