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KẾ HOẠCH 
Về việc tổ chức các hoạt động chào mừng năm học mới 2021 – 2022  

và tổ chức dạy học trực tuyến  
 
 

 

Thực hiện Công văn số 2284/SGDĐT-CTrTT ngày 13/8/2021 của Sở Giáo 
dục và Đào tạo (GDĐT) về việc triển khai các hoạt động chào năm học mới 
2021-2022; Công văn số 2478/SGDĐT-GDTrH ngày 23/8/2021 của Sở GDĐT 
về việc tổ chức hoạt động chuyên môn đầu năm học 2021-2022, Trường Trung 
học phổ thông (THPT) Phan Châu Trinh xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt 
động chào mừng năm học mới 2021-2022 và tổ chức dạy học trực tuyến với các 
nội dung sau: 

I. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TỌA ĐÀM “ĐÀ 
NẴNG – CHÀO NĂM HỌC MỚI” 

Sở GDĐT phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng thực hiện 
Chương trình Tọa đàm “Đà Nẵng - Chào năm học mới”. 

1. Nội dung 
- Phản ánh công tác triển khai năm học mới 2021 - 2022 tại các trường học, 

địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
- Phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành 

giáo dục; của phụ huynh và học sinh thành phố trong năm học mới. 
- Trao đổi cùng lãnh đạo ngành giáo dục thành phố về công tác chuẩn bị 

cho năm học mới. 
- Truyền tải thông điệp của lãnh đạo thành phố gửi cán bộ, giáo viên, nhân 

viên ngành giáo dục và phụ huynh, học sinh thành phố. 
2. Thời gian phát sóng 
- 07h00 ngày 05/9/2021 trên kênh DanangTV1 và DanangTV2, Đài Phát 

thanh - Truyền hình Đà Nẵng. 
- Phát lại cùng ngày lúc 14h30 trên kênh DanangTV1 và 15h00 trên kênh 

DanangTV2, Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng. 
3. Yêu cầu 
Cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh nắm thời gian phát 

sóng Chương trình để theo dõi, nắm bắt thông tin và tạo tâm thế phấn khởi, tích 
cực bắt đầu năm học mới 2021-2022. 

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG 
1. Hoạt động Chào mừng năm học mới 2021-2022 
a) Thời gian: Từ 07h30 ngày 05/9/2021 (Chủ nhật).  
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b) Nội dung: Thông qua website của trường: http://pct.edu.vn và Fanpage: 
https://www.facebook.com/doanpct để truyền tải đến học sinh, phụ huynh và cán 
bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường những nội dung sau: 

- Giới thiệu thư của Chủ tịch Nước nhân ngày khai giảng năm học mới. 
- Giới thiệu tổng quan về trường, thông điệp gửi đến cán bộ, giáo viên, 

nhân viên, phụ huynh và học sinh. 
- Giới thiệu danh sách lớp, giáo viên chủ nhiệm (GVCN), giáo viên bộ môn 

(GVBM) của từng lớp. 
- Thông báo kế hoạch dạy học trực tuyến 2 tuần đầu (từ ngày 06/9 đến 

18/9/2021). 
- Hướng dẫn học sinh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 khi học 

sinh đến trường học trực tiếp. 
2. Hướng dẫn công tác chủ nhiệm lớp đầu năm học và dạy học trực 

tuyến của tuần 1, 2 
a) Công tác chủ nhiệm lớp 
- Từ ngày 27/8/2021 đến 29/8/2021: GVCN tiến hành lập nhóm zalo, 

facebook…của lớp.  
+ Đối với GVCN lớp 11, 12: Tiến hành nhận bàn giao nhóm zalo, 

facebook…của lớp từ GVCN của năm học 2020-2021. 
+ Đối với GVCN lớp 10: Trên cơ sở danh sách lớp kèm theo số điện thoại 

của học sinh, GVCN kết nối với học sinh để tiến hành lập nhóm lớp. 
- GVCN triển khai công tác đầu năm học cho lớp với các nội dung sau: 
+ Tìm hiểu đặc điểm tình hình của lớp, cử ban cán sự lớp tạm thời, tổ chức 

biên chế tổ tạm thời để phục vụ học tập trực tuyến. GVCN lớp 10 hướng dẫn 
học sinh làm quen với môi trường học mới. 

+ Thông báo kế hoạch, thời khóa biểu, thời gian biểu dạy học trực tuyến 
trong tuần 1, 2 (từ ngày 06/9/2021 đến ngày 18/9/2021) tại Thông báo số 
201/THPTPCT-VP ngày 24/8/2021 của nhà trường. 

+ Thông báo danh sách GVBM và các đường link dạy trực tuyến của 
GVBM của lớp. 

+ Hướng dẫn học sinh phương pháp học tập trực tuyến và phổ biến nội quy 
lớp học trực tuyến; chủ động đề xuất các biện pháp nhằm chuẩn bị tốt nhất cho 
việc học trực tuyến cho học sinh của lớp. Phối hợp với gia đình học sinh có biện 
pháp quản lí hoạt động học trực tuyến của học sinh; thường xuyên rà soát, nắm 
số lượng học sinh không thể tham gia học trực tuyến để có thể kịp thời hỗ trợ 
học sinh học tập bằng các hình thức khác phù hợp, đồng thời báo cáo cho Ban 
giám hiệu nhà trường. Tiết sinh hoạt lớp hằng tuần (theo TKB của lớp ở tuần 
1,2), GVCN tiếp tục làm công tác tổ chức lớp, rà soát, hướng dẫn và rút kinh 
nghiệm để đảm bảo hoạt động học trực tuyến của lớp hiệu quả. 

+ Giới thiệu website https://hanhtrangso.nxbgd.vn để học sinh tiếp cận với 
SGK, sách bài tập đã được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam số hóa để thuận 
tiện hơn trong quá trình học tập khi chưa kịp chuẩn bị SGK đầu năm học. 
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+ Hướng dẫn cho học sinh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 khi 
học sinh đến trường học trực tiếp. 

+ Theo dõi và báo cáo tình hình học sinh trong diện phong tỏa, F0, F1, F2 
(nếu có) cho cô Nguyễn Thị Thảo Sương (PHT). 

b) Công tác dạy học trực tuyến trong tuần 1,2 
- Thực hiện theo Hướng dẫn tổ chức hoạt động chuyên môn đầu năm học 

2021-2022 tại Công văn số 2478/SGDĐT-GDTrH ngày 23/8/2021 của Sở GDĐT. 
- Trên cơ sở Quyết định phân công giáo viên giảng dạy ở các lớp, giáo viên 

tiến hành soạn giáo án theo kế hoạch dạy học trực tuyến của bộ môn đã được 
thống nhất tại tổ, giáo viên cần đảm bảo các nội dung sau:  

+ Lập đường link dạy học trực tuyến (mỗi giáo viên chỉ được đăng ký duy 
nhất một đường link) nộp cho BGH (thầy Lê Phước Bình Bình-PHT) để nhà 
trường thông báo đến GVCN và học sinh.  

+ Thời gian dạy học trực tuyến: Từ ngày 06/9/2021 (thứ Hai) đến 18/9/2021 
(thứ Bảy); bắt đầu tính tuần 1 theo khung kế hoạch thời gian năm học cho đến 
khi học sinh đến trường học trực tiếp. 

+ Giảng dạy theo thời khóa biểu của lớp được phân công và thời gian biểu 
các tiết dạy học trực tuyến đã triển khai tại Thông báo số 201/THPTPCT-VP 
ngày 24/8/2021 của nhà trường.  

+ Điểm danh học sinh trong mỗi tiết dạy (báo cáo cho BGH thông qua link 
điểm danh trực tuyến). Phối hợp với GVCN có biện pháp quản lí hoạt động học 
trực tuyến của học sinh; thường xuyên rà soát, nắm số lượng học sinh không thể 
tham gia học trực tuyến để có thể kịp thời hỗ trợ học sinh học tập bằng các hình 
thức khác phù hợp, đồng thời báo cho GVCN để phối hợp hỗ trợ học sinh.  

+ Bài giảng tập trung ôn tập, củng cố kiến thức cũ, luyện tập các dạng bài 
tập; đồng thời giới thiệu chương trình mới, hướng dẫn học sinh phương pháp 
học tập bộ môn. Giáo viên dạy bộ môn lớp 10 hướng dẫn học sinh làm quen với 
môi trường học mới. 

+ Môn Thể dục, Giáo dục Quốc phòng - An ninh (GDQPAN): tổ chuyên 
môn phân công giáo viên soạn bài dưới dạng word hoặc powperpoint đính kèm 
link video hướng dẫn thực hành (các video phải được biên tập và nộp cho BGH 
kiểm duyệt mới được sử dụng). Tổ trưởng chuyên môn gửi cho BGH (thầy Lê 
Phước Bình-PHT) trước ngày 04/9/2021 để nhà trường đăng website cho học 
sinh tải về học. Giáo viên hướng dẫn học sinh truy cập vào website của nhà 
trường để tải bài học, thực hành và giải đáp những thắc mắc về bài học của học 
sinh lớp mình dạy khi học sinh tương tác với giáo viên. 

+) Đối với môn Thể dục: các bài tập thực hành chú ý về bài thể dục tay 
không dễ tập, các video về môn thể dục nhịp điệu phù hợp với học sinh, động 
tác bổ trợ cho các bài học trong chương trình dạy học năm 2021-2022 (không 
nên soạn hoặc tải những bài học trong chương trình yêu cầu về kỹ thuật, sân tập 
cũng như dụng cụ tập vì không khả thi khi học sinh ở nhà, không đủ điều kiện 
tập luyện,...) nhằm giúp học sinh tăng cường sức khỏe, phòng chống dịch hiệu 
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quả. Các bài tập này có tính kế thừa, tiếp tục bài học khi học sinh được đi học 
trực tiếp và có sử dụng để kiểm tra đánh giá việc học tập của học sinh. 

+) Đối với môn GDQPAN: nội dung lí thuyết, thực hành, giáo viên hướng 
dẫn học sinh nghiên cứu theo bài soạn của tổ được đăng trên website của trường. 
Khi học sinh đi học trực tiếp, giáo viên thống nhất nội dung thực hành dứt điểm 
trong 1 hoặc 2 tuần, sau đó tiến hành dạy theo phân phối chương trình. 

- Sau 02 tuần đầu năm học, căn cứ tình hình dịch bệnh COVID-19, khi học 
sinh chưa thể đến trường, nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học bài 
mới, kiển thức mới cho học sinh qua mạng, phần mềm dạy học; lồng ghép ôn 
tập kiến thức cũ, khắc sâu kiến thức, thực hiện theo hướng dẫn điều chỉnh nội 
dung dạy học; không dạy học nội dung đã được giảm tải theo hướng dẫn của Bộ, 
Sở GDĐT. Nhà trường chia thời khóa biểu và tổ chức dạy học qua mạng như 
dạy học trực tiếp trên lớp đảm bảo chất lượng, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm 
vụ học tập đã giao cho học sinh; phối hợp với gia đình học sinh có biện pháp 
quản lí hoạt động học trực tuyến của học sinh.  

- Chỉ tổ chức kiểm tra, đánh giá, lấy điểm thường xuyên và định kì khi học 
sinh đến trường học trực tiếp. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Ban Giám hiệu  
- Tổ chức xây dựng kế hoạch; chỉ đạo các bộ phận, tổ chuyên môn nghiệp 

vụ để triển khai thực hiện các hoạt động chào mừng năm học mới 2021 – 2022 
và dạy học trực tuyến đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh của nhà trường. 

- Chuẩn bị cơ sở hạ tầng kỹ thuật, lựa chọn các hình thức dạy học phù hợp 
với nhu cầu và điều kiện của nhà trường, giáo viên và học sinh. Đảm bảo tổ 
chức dạy học qua mạng có chất lượng, thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục 
phổ thông năm học 2021-2022 theo khung thời gian năm học của Bộ và Sở 
GDĐT. 

- Phân công tổ trưởng chuyên môn, tổ phó chuyên môn dự giờ và rút kinh 
nghiệm giờ dạy trực tuyến của giáo viên trong tổ. 

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các bộ phận, tổ chuyên môn, giáo viên chủ 
nhiệm, giáo viên bộ môn thực hiện nội dung chỉ đạo của Sở GDĐT và kế hoạch 
của nhà trường. 

- Thống kê và báo cáo kết quả việc tổ chức dạy học trực tuyến của nhà 
trường cho Sở GDĐT khi có yêu cầu. 

2. Tổ trưởng chuyên môn  
- Chủ động triển khai kế hoạch dạy học trực tuyến nhằm đảm bảo sự phù 

hợp và hiệu quả với tình hình thực tiễn của tổ và đặc thù bộ môn đến từng giáo 
viên trong tổ.  

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho nhóm chuyên môn và giáo viên; theo dõi, 
hỗ trợ giáo viên trong tổ trong quá trình tổ chức dạy học trực tuyến. 

- Thống kê, báo cáo kết quả việc tổ chức dạy học trực tuyến của tổ khi có 
yêu cầu của Ban Giám hiệu nhà trường. 
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3. Giáo viên bộ môn 
- Soạn giảng nội dung bài học của bộ môn theo kế hoạch của tổ, phù hợp 

với thực tiễn của lớp; giới thiệu, hướng dẫn chương trình mới, phương pháp học 
tập bộ môn cho học sinh. 

- Tổ chức tiết dạy trực tuyến theo thời khóa biểu của lớp được phân công 
giảng dạy đúng thời gian biểu dạy học trực tuyến tại Thông báo số 
201/THPTPCT-VP ngày 24/8/2021 của nhà trường.  

- Phối hợp với GVCN để hỗ trợ, theo dõi hoạt động học trực tuyến của học 
sinh trong lớp. 

4. Giáo viên chủ nhiệm  
- Triển khai công tác chủ nhiệm lớp đầu năm học và kế hoạch, thời khóa 

biểu, thời gian biểu và nội quy dạy học trực tuyến đến học sinh của lớp; đặc biệt 
các nội dung tại mục II.2.a) của kế hoạch này.  

- Phối hợp với GVBM, cha mẹ học sinh để hỗ trợ, theo dõi hoạt động học 
trực tuyến của học sinh trong lớp. 

- Triển khai và điều hành tiết sinh hoạt lớp trực tuyến theo thời khóa biểu 
hằng tuần của nhà trường. 

Trên đây là Kế hoạch về việc tổ chức triển khai các hoạt động chào mừng 
năm học mới 2021-2022 và dạy học trực tuyến tuần 1, 2 học kì I năm học 2021-
2022 của Trường THPT Phan Châu Trinh./.  

 

Nơi nhận:              HIỆU TRƯỞNG 
- Sở GDĐT (báo cáo); 
- HT, PHT; 
- TTrCM; 
- Thông báo; 
- Lưu: VT.                                                                                    
                                                                            Nguyễn Quang Hưng 


