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I. CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19: 

Thực hiện công văn 2578/UBND-VX, ngày 22/4/2020 của UBND tỉnh Hà 
Tĩnh về việc thực hiện một số nội dung sau thời điểm dừng cách ly xã hội; hướng 
dẫn số1398/BGDĐT-GDTC ngày 23/4/2020 của  Bộ Giáo dục Đào Tạo về việc 
hướng dẫn các các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh học trở lại và xử lý 
trường hợp nghi mắc Covid-19 trong trường học; công văn 636/SGDĐT-CTTT 
ngày 24/4/2020 của Sở giáo dục và Đào tạo Hà tĩnh về việc tổ chức dạy, học khi 
học sinh trở lại trường học tập. Nhà trường tiếp tục triển khai các nội dung khi toàn 
trường trở lại dạy và học trực tiếp như sau:   

1. Công tác tuyên truyền phòng chống dịch covid-19. 

 1.1 Tiếp tục tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh nhận 
thức đúng và có trách nhiệm về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới 
của virut Corona (Covid-19) gây ra: 

- Tiếp tục thực hiện Công văn Số 550/BGDĐT-GDTC ngày 25/02/2020 về việc 
hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong các cơ sở giáo 
dục; 

- Tiếp tục thực hiện Công văn Số 696/BGDĐT-GDTC ngày 04/3/2020 về 
những việc cần làm để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học;  

- Tiếp tục thực hiện Công văn Số 447/HDLNYT-GDDT ngày 02/8/2020 Sở Y 
tế và Sở GDĐT, hướng dẫn liên ngành về việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 
trong các trường học. 

- Thực hiện Công văn Số: 636/SGDĐT-CTTT ngày 24/4/2020 của Sở giáo dục 
và Đào tạo Hà Tĩnh. 

1.2 Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường nắm rõ và thực hiện 
nghiêm túc các yêu cầu phòng chống dịch bệnh sau: 

a, Trước khi đến trường: 

- Không đến trường khi đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của 
cơ quan y tế. 

- Nếu học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường có biểu hiện sốt, ho, 
khó thở thì phải nghỉ ở nhà, thông tin ngay cho nhà trường, đồng thời đưa đến cơ 
sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị. 

- Học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường tự thực hiện việc đo thân 
nhiệt, rửa tay sát khuẩn trước khi đến trường. 



- Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang trên đường đến trường, trong thời gian 
học tập và trên đường về nhà. 

b, Khi ở trường: 

- Không cho người không có nhiệm vụ vào trong trường. 

- Thực hiện việc đo thân nhiệt cho học sinh, cán bộ, giáo viên khi có biểu hiện 
bất thường. 

- Thầy cô giáo chủ nhiệm bố trí chỗ ngồi phù hợp cho học sinh theo hướng dẫn 
của ngành Y tế; học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường đảm bảo giãn 
cách ngoài lớp học, phòng làm việc theo quy định; thường xuyên rửa tay bằng xà 
phòng; không dùng chung các đồ dùng cá nhân; bỏ rác đúng nơi quy định; kịp thời 
báo cáo lãnh đạo nhà trường nếu phát hiện có học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân 
viên nhà trường có biểu hiện không bình thường về sức khỏe để có biện pháp xử 
lý. 

- Triển khai nội dung tiết chào cờ theo đơn vị lớp; yêu cầu học sinh không tụ 
tập trong giờ ra chơi. 

- Các lớp lau khử khuẩn, vệ sinh các bề mặt thường xuyên tiếp xúc của lớp. 
Lớp trực tuần có nhiệm vụ lau khử khuẩn, vệ sinh các bề mặt thường xuyên tiếp 
xúc chung như: khu vực rửa tay, nhà vệ sinh, cầu thang …  

c, Khi kết thúc mỗi buổi học: 

- Thực hiện nghiêm việc giãn cách khi ra khỏi cổng trường 

- Nhà trường duy trì thực hiện vệ sinh, tẩy trùng trường, lớp theo quy định; 
kiểm tra, rà soát và bổ sung kịp thời nước sát khuẩn hoặc xà phòng và các vật dụng 
cần thiết khác để chuẩn bị cho buổi học tiếp theo. 

d, Về xử lý các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc nghi ngờ mắc 
Covid-19 trong trường học: 

- Bước 1: Giáo viên cho lớp học tạm ngừng học, thực hiện biện pháp hạn chế 
tiếp xúc giữa người nghi ngờ với những người khác trong khoảng cách 02 mét. 

- Bước 2: Giáo viên liên hệ với nhân viên y tế/giáo viên kiêm nhiệm công tác y 
tế trường học (sau đây gọi tắt là cán bộ y tế trường học) để thực hiện nhiệm vụ 
cách ly và điều tra dịch tễ. 

- Bước 3: Cán bộ y tế trường học phải được trang bị trang phục, dụng cụ y tế 
(đeo khẩu trang y tế, găng tay, trang phục y tế) thực hiện việc cung cấp khẩu trang 
y tế cho người nghi ngờ và hướng dẫn đeo đúng cách. 

- Bước 4: Cán bộ y tế trường học đưa người nghi ngờ đến khu cách ly riêng 
trong phòng y tế hoặc khu vực do nhà trường bố trí theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại 
Công văn số 1244/BYT-MT ngày 13/3/2020. 

Bước 5: Cán bộ y tế trường học thực hiện việc khai thác tiền sử tiếp xúc dịch tễ 
của người nghi ngờ. 

- Đối với học sinh trung học phổ thông, sinh viên, học viên: thực hiện việc hỏi 
trực tiếp; 

-Tham vấn ý kiến của cán bộ y tế xã, phường, thị trấn hoặc đơn vị y tế địa 



phương theo quy định để khẳng định về tiền sử tiếp xúc dịch tễ và xử lý theo 
hướng dẫn của cán bộ y tế. 

II. CÔNG TÁC DẠY VÀ HỌC: 

1. Kế hoạch dạy học: 

1.1. Thời khóa biểu : Áp dụng thời khóa biểu học kỳ II (lần 6), từ ngày 
04/5/2020. 

1.2.  Thời gian Dạy và Học: 

- Khối 12 & 11 học buổi sáng các ngày từ thứ 2 đến thứ 7;  

+ Thời gian học các tiết và hiệu lệnh của khối 12: 

Tiết Từ Đến Hiệu lệnh 

SH 15’ 6h45’ 7h00’ Chuông 

1 7h00’ 7h45’ Chuông 

2 7 h50’ 8h35’ Chuông 

3 8h45’ 9h30’ Chuông 

4 9h35’ 10h20’ Chuông 

 

+ Thời gian học các tiết và hiệu lệnh của khối 11: 

Tiết Từ Đến Hiệu lệnh 

SH 15’ 6h45’ 7h00’ Chuông 

1 7h00’ 7h45’ Chuông 

2 7 h50’ 8h35’ Chuông 

3 8h45’ 9h30’ Chuông 

4 9h40’ 10h25’ Trống 

- Khối 10 học buổi chiều các ngày từ thứ 2 đến thứ 7;  

+ Thời gian học các tiết và hiệu lệnh của khối 10: 

Tiết Từ Đến Hiệu lệnh 

SH 15’ 13h45’ 14h00’ Chuông 

1 14h00’ 14h45’ Chuông 

2 14 h50’ 15h35’ Chuông 

3 15h45’ 16h30’ Chuông 

4 16h35’ 17h20’ Chuông 

2. Hồ sơ dạy học: 



2.1 Phân phối chương trình: Thực hiện Theo PPCT giảm tải đã được phê 
duyệt. 

2.2 Báo giảng: thực hiện theo quy định. 

2.3 Sổ đầu bài: Thầy Cô giáo hoàn thành nhận xét đánh giá, chấm điểm các 
tiết dạy trong các tuần dạy bài mới trực tuyến và các tiết dạy từ tuần này theo quy 
định.  

3. Kế hoạch kiểm tra – đánh giá :  

 Thực hiện kiểm tra thường xuyên và kiểm tra định kỳ theo kế hoạch (sau 
giảm tải). Các bài kiểm tra 1 tiết rơi vào thời gian dạy học online, giáo viên chủ 
động đảo tiết để kiểm tra (nhưng không kiểm tra vào tiết đầu tiên khi dạy học tại 
lớp). 

4. Công tác quản lý và báo cáo: 

4.1 Công tác quản lý nề nếp dạy và học: 

- BGH phân công theo dõi các hoạt động của nhà trường, nhắc nhở, điều 
chỉnh kịp thời, đặc biệt là các nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh. 

- Đoàn trường triển khai công tác trực nề nếp, theo dõi công tác trực nhật, vệ 
sinh, tu bổ, chăm sóc bồn hoa, cây cảnh.   

4.2 Công tác tổ chuyên môn:  

+ Triển khai các công tác chuyên môn theo kế hoạch của tổ 

+ Chuẩn bị kế hoạch ôn tập cho học sinh khối 12 theo PPCT đã giảm tải. 

4.3 Công tác quản lý của giáo viên chủ nhệm:  

+ Phân công đội ngũ cán bộ lớp, cán bộ Đoàn cùng tham gia công tác tuyên 
truyền phòng chống dịch bệnh và quản lý lớp học.  

+ Quản lý, nhắc nhở học sinh về yêu cầu ăn mặc, dày dép, trang phục khi đến 
trường. 

+ Theo dõi tình hình học sinh của lớp, xử lý các bước đúng quy định và kịp 
thời báo cáo với nhà trường các trường hợp có biểu hiện bất thường về sức khỏe. 

4.4 Công tác quản lý của giáo viên bộ môn: 

+ Quản lý học sinh trong giờ học. Yêu cầu 100% học sinh tham gia học tập 
đeo khẩu trang,  thường xuyên nhắc nhở học sinh thực hiện yêu cầu giãn cách.  

+ Theo dõi tình hình học sinh trong giờ dạy, xử lý các bước đúng quy định và 
kịp thời báo cáo với nhà trường các trường hợp có biểu hiện bất thường về sức 
khỏe. 

III. CÔNG TÁC THI ĐUA, CÔNG TÁC XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT 
CHẤT, LAO ĐỘNG, TRỰC NHẬT VỆ SINH: 

1. Tiếp tục triển khai các kế hoạch giáo dục; các cuộc thi, các phong trào thi 
đua. 

- Tiếp tục tổ chức tham gia tốt các cuộc thi, như: cuộc thi “90 năm ngành 
tuyên giáo”; cuộc thi “Phòng, tránh bom mìn do chiến tranh Việt Nam để lại” 



nhằm hưởng ứng ngày bom nìm thế giới; duy trì kỷ cương nề nếp trường học; 
hưởng ứng phong trào xây dưng nông thôn mới, đô thị văn minh. 

2. Tiếp tục xây dựng, rà soát cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, lao động, trực 
tuần theo kế hoạch:  

- Đôn đốc xây cầu thang nối nhà 3 tầng; triển khai làm sân vân động; 

- Rà soát, bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ dạy học và phòng chống 
dịch. 

- Triển khai công tác vệ sinh, trực tuần theo kế hoạch. 

IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO: 

1. Các đồng chí phụ trách các mảng công tác, các đồng chí cán bộ, giáo viên, 
nhân viên nắm bắt tình hình theo nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh được phân 
công báo cáo những vấn đề bất thường cho Ban chỉ đạo để Ban chỉ đạo báo cáo về 
Trung tâm y tế và Sở GD&ĐT vào 14h00’ hằng ngày. 

2. Các đồng chí phụ trách các mảng công tác, các đồng chí cán bộ, giáo viên, 
nhân viên triển khai công việc theo nhiệm vụ và báo cáo những vấn đề bất thường 
về công việc cho Ban Giám hiệu để kịp thời giải quyết, điều chỉnh, bổ sung. 

 
Nơi nhận: 
- BGH; TTCM, GV ( Thực hiện); 
- Công đoàn, Đoàn TN (Thực hiện) 
- Lưu: VP 
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Phan Quyết Thắng 
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