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KẾ HOẠCH 

Tổ chức dạy học trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 năm học 2021-2022 
 

Thực hiện Công văn số 3699/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2021 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học 

năm học 2021-2022; 

Công điện số 905/CĐ-BGDĐ ngày 10/9/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

(GDĐT) về việc tổ chức dạy học ứng phó dịch Covid-19;  

Công văn số 4040/BGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT 

cấp THCS và THPT ứng phó với đại dịch Covid-19 năm học 2021-2022; 

Căn cứ công văn số 8802/UBND-KG ngày 14/9/2021 về việc giảng dạy và 

học tập trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 của UBND tỉnh Đắk Lắk; Công văn 

số 1364/SGDĐT-GDTrH-GDTX, ngày 14/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào  tạo 

Đắk Lắk về việc giảng dạy và học tập trong điều kiện dịch bệnh Covid-19; 

Căn cứ Công văn số 1395/SGDĐT-GDTrH-GDTX, ngày 20/9/2021 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT 

cấp THCS và THPT ứng phó với đại dịch Covid-19 năm học 2021-2022; 

Trường THPT Nguyễn Chí Thanh xây dựng Kế hoạch tổ chức dạy học trong 

điều kiện dịch bệnh Covid-19 năm học 2021-2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích  

Đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình diễn biến 

ngày càng phức tạp. 

Đảm bảo hoàn thành khung kế hoạch thời gian năm học; hoàn thành chương 

trình giáo dục năm học 2021-2022. 

2. Yêu cầu 

Chủ động Xây dựng các phương án phù hợp với điều kiện của dịch bệnh 

Covid-19 diễn biến phức tạp; địa phương chuyển màu thì nhà trường chuyển đổi 

trạng thái và ngược lại. 

Xây dựng, điều chỉnh nội dung chương trình giáo dục linh hoạt trong điều 

kiện tổ chức dạy học trực tiếp. 

Trường học phải đảm bảo an toàn về phòng chống dịch bệnh Covid-19; 

Tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ; kiểm tra đánh giá đúng quy định; chất 

lượng giáo dục đạt kết quả cao. 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK  

TRƯỜNG THPT NGUYỄN CHÍ THANH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số: 05 /KHGD-NCT 

 

                         Lắk, ngày 20 tháng 9 năm 2021 
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II. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC DẠY HỌC 

1. Xây dựng điều chỉnh nội dung chương trình dạy học. 

Các tổ/nhóm chuyên môn căn cứ công văn số 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 

16/9/2021 của Bô giáo dục và Công văn 1395/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 

20/9/2021 của Sở giáo dục về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT 

cấpTHCS và THPT ứng phó với đại dịch Covid-19 năm học 2021-2022 để xây 

dựng kế hoạch giáo dục, điều chỉnh nội dung chương trình dạy học theo quy định. 

Chậm nhất ngày 24/9/2021 BGH phải phê duyệt để ngày 25/9/2021 gửi Sở theo 

quy định. 

Chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục môn học linh hoạt phù hợp với các 

phương án tổ chức dạy học khi địa phương chuyển đổi trạng thái (trực tiếp, trực 

tuyến và kết hợp vừa trực tiếp và trực tuyến). 

2. Các phương án tổ chức dạy học. 

2.1.Phương án tổ chức dạy học trực tiếp: 

Các điều kiện phải đảm bảo như sau: Địa phương thuộc vùng xanh, giáo 

viên vùng xanh, học sinh vùng xanh. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 

của nhà trường được đánh giá phải an toàn. 

Tổ chức dạy học buổi sáng: Hình thức trực tiếp. Buổi chiều trực tiếp một số 

bộ môn đặc thù và trực tuyến với môn tin học, công nghệ. 

Hình thức dạy học trực tiếp hoặc trực tuyến với các môn: Thể dục, 

GDQPAN; công nghệ, nghề PT, Tin học, HĐGGLL. Đối với dạy học trực tuyến 

ưu tiên dạy lý thuyết, khi điều kiện dịch bệnh được kiểm soát, đảm bảo an toàn nhà 

trường tăng cường tổ chức dạy học trực tiếp. 

Tuỳ tình hình thực tế mà lãnh đạo nhà trường quyết định tăng tiết ở các môn 

học để tranh thủ thời gian vàng dạy trực tiếp, hoàn thành sớm chương trình, chủ 

động ứng phó với dịch bệnh Covid-19. 

2.2.Chuyển đổi Phương án tổ chức dạy học trực tiếp sang trực tuyến khi 

địa phương thuộc vùng vàng, vùng cam, vùng đỏ:  

Phân chia số lớp thành 12 nhóm (tương đương 12 lớp) 

Tổ chức dạy học trực tuyến tại trường như thời khoá biểu của phương án 1. 

Và có thể điểu chỉnh kịp thời cho phù hợp với tình hình thực tế. 

2.3.Phương án tổ chức dạy học cho các học sinh ở các địa phương 

chuyển màu vàng, cam, đỏ; các em học sinh đang mắc kẹt tại vùng dịch Bình 

Dương và TP. HCM… 

Nhà trường tổ chức thực hiện các phương án như sau: 

Lập danh sách học sinh ở các vùng nêu trên, chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm 

liên hệ học sinh để nắm tình hình cụ thể từng em học sinh; thông báo tình hình tổ 

chức phương án dạy học của nhà trường. Giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn học sinh 

liên hệ trực tiếp với các nhà trường đang ở vùng dịch để tham gia học trực tuyến. 

Nếu tại địa phương không tổ chức học trực tuyến thì nhà trường xây dựng kế 

hoạch phân công giáo viên dạy học trực tuyến cho học sinh; thực hiện giao bài, 

kiểm tra đánh giá đúng quy định. 

2.4.Căn cứ vào tình hình diễn biến dịch bệnh tại địa phương và việc 

đảm bảo an toàn trường học. Hiệu trưởng quyết định phương án tổ chức dạy 

học phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị và địa phương. 
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III.CƠ SỞ VẬT CHẤT TỔ CHỨC DẠY HỌC; 

1. Nhà trường bố trí 12 phòng học để tổ chức dạy học trực tuyến. 

2. Phương tiện tổ chức dạy học: Các phòng được bố trí các máy tính Laptop 

hoặc máy tính để bàn, nối mạng internet, camera, bảng…vệ sinh phòng học đảm 

bảo an toàn.  

3. Nếu giáo viên đăng ký dạy học trực tuyến tại nhà thì phải đảm bảo các 

điều kiện tổ chức dạy học. Tuỳ tình hình thực tế Hiệu trưởng quyết định. 

 

IV. CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19. 

1. Tiếp tục quán triệt đến toàn thể CBGVNV và học sinh những văn bản chỉ 

đạo, hướng dẫn của ngành Giáo dục và ngành Y tế trong công tác phòng, chống 

dịch bệnh, đặc biệt là quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 của Ban 

chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

2. Thường xuyên khử khuẩn vệ sinh trường lớp; bố trí dung dịch khử khuẩn 

tại công trường, phòng học, cầu thang; thực hiện đo thân nhiệt; quán triệt quy định 

5K. 

3. Thành lập tổ phòng chống dịch tại đơn vị, phân công nhiệm vụ cụ thể các 

thành viên; xây dựng kế hoạch kịch bản chi tiết để ứng phó tình hình dịch bệnh khi 

có trường hợp xảy ra ( F0,F1). 

4. Phối hợp với Trung tâm y tế huyện; Trạm y tế xã xây dựng các phương 

án, kịch bản phòng, chống dịch Covid-19 theo công văn số 6666/BYT-MT, ngày 

16/8/2021. 

5. Hàng tuần thực hiện đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch Covid-19 

trong trường học theo bộ tiêu chí do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tại công văn 

số 1467/GDTC, ngày 28/4/2020. 

6. Tăng cường tuyên truyền về chủ trương và các giải pháp tổ chức dạy học 

ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 đến phụ huynh, người dân để 

tạo sự đồng thuận, hỗ trợ của chính quyền địa phương. 

 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN; 

1. Lãnh đạo nhà trường 

Xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 

diễn biến năm học 2021-2022. 

Phân công nhiệm vụ các thành viên trong Lãnh đạo; các tổ chuyên môn, cá 

nhân tổ chức thực hiện. 

2. Đối với Tổ trưởng chuyên môn và giáo viên; 

Căn cứ công văn hướng dẫn điều chỉnh chương trình môn học; chủ động 

linh hoạt trong việc xây dựng kế hoạch giáo dục môn học khi có sự thay đổi về 

phương án tổ chức dạy học. 

Trình kế hoạch giáo dục để BGH phê duyệt trước khi thực hiện. 

Chịu trách nhiệm xây dựng quản lý về chương trình nội dung; kiểm tra đánh 

giá; quản lý giáo viên giảng dạy; chỉ đạo giáo viên trực tiếp giảng dạy tổ chức quản 
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lý lớp; quản lý học sinh; ghi sổ đầu bài..chịu trách nhiệm chất lượng kết quả giáo 

dục của học sinh cần đạt. 

Đối với những học sinh hiện nay đang mắc kẹt ở các tỉnh không tham gia 

học trực tuyến tại các địa phương. Trên cơ sở kế hoạch của nhà trường Tổ/nhóm 

chuyên môn, giáo viên bộ môn chủ động dạy học trực tuyến cho các em để hoàn 

thành chương trình môn học. 

 Thường xuyên giám sát thực hiện nhiệm vụ giáo viên, nhắc nhở giáo viên 

chấp hành nghiêm túc kỷ luật lao động. 

Thực hiện báo cáo đột xuất hoặc theo yêu cầu, định kỳ về tổ trưởng, Lãnh 

đạo nhà trường để tiếp tục theo dõi chỉ đạo. 

3. Đối với giáo viên chủ nhiệm lớp 

Tổ chức quản lý lớp nhiều hình thức khác nhau, chủ động công tác phòng 

chống dịch bệnh Covid-19 để trường học an toàn. 

Phối hợp với giáo viên bộ môn, phụ huynh để tổ chức quản lý học sinh chặt 

chẽ, hiệu quả. 

Thực hiện báo cáo tình hình hoạt động của lớp về Tổ chuyên môn; Lãnh đạo 

nhà trường để tiếp tục chỉ đạo. 

4. BCH Công Đoàn, BCH Đoàn trường 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ phối hợp với nhà trường trong việc hướng dẫn 

đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên, học sinh thực hiện tốt nhiệm vụ giáo 

dục, tổ chức quản lý nề nếp; đảm bảo an ninh trật tự; đảm bảo công tác phòng 

chống dịch Covid-19. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức dạy học trong điều kiện dịch bệnh năm học 

2021-2022. Lãnh đạo nhà trường đề nghị các tổ chuyên môn, giáo viên và các bộ 

phận có liên quan căn cứ kế hoạch này triển khai thực hiện. Trong quá trình thực 

hiện nếu có vướng mắc, khó khăn cần tiếp tục  điều chỉnh. 

 
Nơi nhận: 
- Sở GD&ĐT (để báo cáo); 

- LĐ trường (chỉ đạo thực hiện);  

- CĐ, ĐTN (phối hợp thực hiện); 

- TTCM,TVP GV (thực hiện); 

- Thông báo Web 

- Lưu VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

(Đã kí) 

 

Trần Hữu Phước 
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PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ  

Thực hiện kế hoạch tổ chức dạyhọc trong điều kiện phòng chống dịch bệnh 

Covid-19 năm học 2021-2022 
Kèm theo Kế hoạch số 05 /KHGD-NCT ngày 20/9/2021 

TT Nội dung công việc 

Thời gian tổ 

chức, đánh 

giá tiến độ 

thực hiện 

Tổ chức thực hiện 

1 Xây dựng ban hành, điều chỉnh kế hoạch 

Trước ngày 

15/9/2021 

Điều chỉnh 

ngày 20/9/2021 

Hiệu trưởng 

2 

-Duyệt điều chỉnh chương trình, kế hoạch 

giáo dục môn học từ các tổ chuyên môn. 

-Tham mưu Hiệu trưởng điều chỉnh phương 

án tổ chức dạy học khi trạng thái về phòng 

chống dịch bệnh thay đổi; 

- Xây dựng kế hoach tổ chức dạy học trực 

tuyến, giao bài đối với các em bị mắc kẹt 

không học ở địa phương khác và một số em 

đang ở vùng vàng, vùng cam, vùng đỏ tại 

địa phương. 

-Tổ chức quản lý, giám sát, kiểm tra chặt 

chẽ quá trình tổ chức dạy học; thực hiện báo 

cáo theo quy định. 

- Chủ động liên hệ với các cơ quan y tế để 

xây dựng phương án khi có dịch bệnh xảy 

ra tại nhà trường (F0,F1) và khi địa phương 

chuyển qua vùng vàng, cam, đỏ. 

- Chỉ đạo công tác phòng chống dịch, lao 

động vệ sinh môi trường. 

 

Hoàn thành 

trước ngày 

25/9/2021 

Ông Bùi Quang Định  

– Phó Hiệu trưởng 

3 

-Thường xuyên rà soát về cơ sở vật chất 

phòng học, đặc biệt là phương tiện, mạng. 

- Đánh giá mức độ an toàn phòng chống 

dịch Covid-19 tại nhà trường  theo bộ tiêu 

chí do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tại 

công văn số 1467/BGDDT-GDTC, ngày 

28/4/2020 vào ngày thứ 7 hàng tuần. 

- Chỉ đạo công tác nội trú, đảm bảo công tác 

an ninh trật tự, an toàn trường học. 

-Tổ chức quản lý, giám sát, kiểm tra chặt 

chẽ; thực hiện báo cáo theo quy định. 

- Tham mưu cho HT trong việc sắp xếp 

TKB phù hợp với các điều kiện dạy học. 

 

Hoàn thành 

trước ngày 

25/9/2021 

 

Ông Phạm Huy Thành 

- Phó Hiệu trưởng 
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4 

- Điều chỉnh nội dung chương trình giáo 

dục môn học; tăng cường quản lý chuyên 

môn, nề nếp tổ chức dạy học của giáo viên. 

- Tiếp tục bồi dưỡng về kỹ năng, kỹ thuật 

dạy học trực tuyến cho giáo viên. 

 

Hoàn thành 

trước ngày 

23/9/2021 

Các Tổ trưởng. GV 

5 

-Báo cáo tiến độ thực hiện những khó khăn 

vướng mắc về Lãnh đạo nhà trường để tiếp 

tục điều chỉnh. 

 

Từ ngày 

15/9/2021 

Giáo viên, Giáo viên 

Chủ nhiệm; Tổ trưởng.. 

6 

- Tăng cường sinh hoạt lớp; chủ động công 

tác phòng, chống dịch Covid-19; đảm bảo 

an toàn lớp học, trường học. báo cáo tình 

hình lớp chủ nhiệm cho BGH. 

 

Thực hiện 

hàng ngày 
GVCN 

7 

-Ổn định công tác tổ chức chi đoàn; chủ 

động các phương án tổ chức đại chi đoàn, 

đoàn trường năm học 2021-2022 

-Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật 

tự đầu năm học; công tác phòng chống dịch 

bệnh. Lập các đội thanh niên tình nguyện. 

 

Từ ngày 

15/9/2021; 

thực hiện hàng 

ngày 

Đ/c Võ Khắc Vinh 

– Bí thư Đoàn trường 

Đ/c Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ – Phó Bí thư 

Đoàn trường 

 

                                                                                HIỆU TRƯỞNG 

 

 

                                                                             (Đã ký)         

                               

                                                                                Trần Hữu Phước 
 


