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THÔNG BÁO 

Về việc tựu trường và khai giảng  năm học 2021 - 2022 

  

Thực hiện Quyết định số 2430/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo 

dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Khánh 

Hòa. 

Thực hiện Công văn số 2237/SGDĐT-VP  ngày 08 tháng 9 năm 2021 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo Khánh Hòa về việc tựu trường và khai giảng  năm học 2021 – 2022. 

Thực hiện Kế hoạch năm học 2021-2022, Trường Trung cấp nghề Diên Khánh 

thông báo như sau:  

 1. Tổ chức ngày tựu trường và đón học sinh đầu khóa 

- Trước tình hình đại dịch Covid-19 còn đang diễn biến phức tạp và huyện Diên 

Khánh đang thực hiện giãn cách xã hội  theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 và Chỉ 

thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ nên Trường Trung cấp nghề 

Diên Khánh không tổ chức ngày tựu trường, không tổ chức đón học  sinh trực tiếp mà tổ 

chức dưới hình thức trực tuyến;  

- Giáo viên chủ nhiệm sẽ phổ biến bằng hình thức trực tuyến cho học sinh nội quy 

nhà trường; bộ  quy tắc ứng xử; quy chế kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh về học lực, 

hạnh kiểm (rèn luyện) và các quy định khác của nhà trường. Hướng dẫn cho học sinh sử 

dụng    công nghệ thông tin để tham gia học trực tuyến.Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn 

học sinh thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo 

khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. 

2. Tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2021 - 2022 

- Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa 

tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2021 - 2022 tại 01 cơ sở giáo dục và  được truyền hình 

trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa (kênh truyền hình 

KTV; kênh phát thanh sóng FM). 

- Thời gian: từ 07h00 - 07h45 ngày 13/9/2021. 

- Địa điểm: Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Khánh Vĩnh. 

- Trường Trung cấp nghề Diên Khánh thông báo để cán bộ, giáo viên, học sinh, 

cha mẹ học sinh của trường theo dõi trực tiếp Lễ Khai giảng năm học 2021 - 2022 thông 

qua các hình thức sau: 

 + Truyền hình trực tiếp trên sóng KTV; 

+ Fanpage Facebook Truyền hình Khánh Hòa; 

+ Kênh Youtube Truyền hình Khánh Hòa; 

+ http://ktv.org.vn; 



+ Fanpage Facebook Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa. 

 3. Tổ chức hoạt động dạy và học 

- Sau Lễ Khai giảng năm học mới 2021 - 2022, Trường Trung cấp nghề Diên 

Khánh tiến hành tổ chức dạy học theo hình thức trực tuyến trên phần mềm Microsoft 

Teams cho cả hệ văn hóa THPT và hệ trung cấp để hoàn thành chương trình, tiến độ 

đào tạo đúng quy định; 

- Đối với hệ  văn hóa THPT (hệ GDTX) dạy học trực tuyến đối với tất cả các môn 

và thực hiện theo thời khóa biểu đã được Hiệu trưởng phê duyệt; 

- Đối với hệ trung cấp dạy học trực tuyến theo tiến độ đào tạo đã xây dựng cho 

dạy học trực tuyến và thời khóa biểu đã được Hiệu trưởng phê duyệt; 

- Đối với trường hợp học sinh không có điều kiện tham gia học trực tuyến, giáo 

viên giảng dạy chuẩn bị tài liệu, hướng dẫn học sinh tự học (bản giấy) để gửi tới số học 

sinh này; 

 - Giáo viên chủ nhiệm thường xuyên giữ mối liên hệ với phụ huynh và học sinh 

để nắm bắt thông tin sức khỏe của học sinh; nhắc nhở học sinh học tập nghiêm túc theo 

Kế hoạch của nhà trường; thống nhất thời gian, hình thức gửi/nhận   tài liệu (bản giấy) 

cho học sinh không thể tham gia học trực tuyến; nắm bắt thông tin phản hồi từ phụ 

huynh và học sinh trong quá trình học trực tuyến, báo cáo lãnh đạo nhà trường để có sự 

điều chỉnh kịp thời, phù hợp; 

- Khi học sinh đi học trở lại, Nhà trường sẽ tổ chức rà soát chương trình từ đó 

hướng dẫn giáo viên điều chỉnh Kế hoạch dạy học, tiến độ đào tạo theo hướng kế thừa 

những nội dung kiến thức đã học trực tuyến nhằm tối ưu thời gian và nội dung kiến thức 

cần tiếp tục dạy học trong chương trình theo quy định. 

Trên đây là thông báo về việc tựu trường và khai giảng  năm học 2021 – 2022 của 

Trường Trung cấp nghề Diên Khánh, Hiệu trưởng đề nghị toàn thể cán bộ, giáo viên và 

học sinh Nhà trường thực hiện nghiêm túc thông báo này. 

           Trân trọng! 
 

Nơi nhận: 
- Bí thư Chi bộ; Hiệu trưởng (VBĐT); 

- Trưởng các phòng, khoa (VBĐT); 

- Giáo viên chủ nhiệm (VBĐT); 

- Giáo viên bộ môn (VBĐT); 

- Đăng website trường (VBĐT); 

- Lưu: VT, ĐT-QS. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Trần Thế Kha 
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