
 

 

 

THÔNG BÁO 

NỘI DUNG TỰU TRƯỜNG TRỰC TUYẾN 

NĂM HỌC 2021 – 2022 

 

I.Thời gian:  

- Chương trình Tọa đàm “Đà Nẵng – Chào năm học mới!”: 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; 

- Triển khai các hoạt động chào năm học mới tại Website, phần mền 

Microsoft Teams của Trường THPT Phan Thành Tài: 7 giờ 30 học sinh 

vào phần mền Microsoft Teams theo đơn vị lớp, GVCN chủ trì. 

- Triển khai các hoạt động chuẩn bị Chào năm học mới trực tuyến từ ngày 

30/8/2021;  

II. Nội dung: 

1. Ổn định tổ chức lớp học: GVCN cập nhật thông tin học sinh, kiểm tra các 

điều kiện dạy học online của lớp, số lượng học sinh tham gia học online được, số 

học sinh chưa có SGK, học sinh gặp khó khăn…. 

2. Thông báo Kế hoạch Chào năm học mới trực tuyến 

3. Giới thiệu về trường, lớp: 

a)  Học sinh, lớp: 

- Tổng số học sinh: 1330 học sinh;    - Tổng số lớp: 33 lớp;  

- Khối 10 có 11 lớp;  Khối 11 có 11 lớp; Khối 12 có 11 lớp. 

- Phòng học: 21 phòng, 6 phòng bộ môn, 1 nhà đa năng, 1 sân bóng đá, 1 sân 

bóng rổ, 1 thư viện; 

b) Đội ngũ cán bộ, giáo viên: 

 Tình hình cán bộ, giáo viên, nhân viên, tổ chuyên môn: Trường có 88 cán bộ, 

giáo viên, nhân viên. Ban Giám hiệu có 3 người; Bí Thư Chi Bộ, Hiệu trưởng là 

thầy Lê Đức Hà; Hiệu phó:  thầy Ngô Mạnh Hùng, Lê Kim Quang ; Quyền Chủ tịch 

CĐ thầy Nguyễn Đình Nhân; Bí thư Đoàn trường thầy Phan Văn Khải;  trường có 7 
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tổ chuyên môn, 1 tổ văn phòng (trong đó 100% giáo viên đạt chuẩn và trên 

chuẩn)… 

4. Tổ chức họp lớp online và bầu ban cán sự lớp, phân công nhiệm vụ trong 

ban cán sự. 

5. Phổ biến Nội quy học sinh, nhiệm vụ của người học. Giúp học sinh hiểu 

quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của bản thân.  

6. Giới thiệu về truyền thống nhà trường, tiểu sử cụ Phan Thành Tài (Khối 10) 

7. Thông báo Kế hoạch dạy học online của trường cho lớp, TKB học online 

khi Trường công bố;  

8. Quán triệt về việc chấp hành các quy định, Chỉ thị về phòng, chống dịch 

COVID-19, tuyệt đối không chia sẻ, đăng tải các nội dung trái quy định, thực hiện 

nghiêm luật an ninh mạng; 

9. Nhắc nhỡ học sinh chuẩn bị các điều kiện đến trường để khi hết dịch tham 

gia học trực tiếp tại trường… 

10. Một số hoạt động khác của GVCN 

 Trên đây là toàn bộ thông báo của Trường THPT Phan thành Tài về công tác 

chuẩn bị các hoạt động chào năm học mới 2021 - 2022, yêu câu toàn thể 

CB,GV,NV và học sinh nhà trường theo dõi thực hiện nghiêm túc./.                                                                  

                                                                            

                                                                HIỆU TRƯỞNG 

Nơi nhận:                                                                                            (Đã ký) 

- Hiệu trưởng; 

- Các PHT, CĐ, ĐTN, GVCN;                                                                  Lê Đức Hà 

- Lưu: VT. 

 

                                                                                 

 

 

                                                                                           


