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THÔNG BÁO 

Về một số nội dung, thông tin chuẩn bị cho năm học 2021-2022 
 

 

Căn cứ Quyết định số 2999/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo 
dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Công văn số 2754/UBND-VX ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh về tập trung các công tác chuẩn bị cho năm học 2021-2022; 

Căn cứ Công văn số 2310/SGDĐT-GDTrH ngày 21 tháng 8 năm 2021 của Sở Giáo dục 
và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường khi dạy học 
trực tuyến; 

Căn cứ Công văn số 2345/TB-SGDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2021 của Sở Giáo dục và 
Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về Kết luận và chỉ đạo của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào 
tạo tại Hội nghị chuyên môn Giáo dục Trung học. 

Nay, Hiệu trưởng nhà trường thông báo đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học 
sinh (CB-GV-NV&HS) thuộc Trường THPT Thanh Đa về nội dung, tiến độ thực hiện công 
tác chuẩn bị năm học mới 2021-2022; nội dung cụ thể như sau: 

1. Thông tin về Danh sách học sinh ở từng lớp năm học 2021-2022 

1.1. Thời gian thông báo danh sách học sinh 

- Ngày 30/8/2021 và ngày 31/8/2021: nhà trường tổ chức để hoàn tất công tác kiểm tra 
lại đối với những học sinh năm học 2020-2021 thuộc diện phải kiểm tra lại, đánh giá lại hạnh 
kiểm đối với những học sinh năm học 2020-2021 phải rèn luyện lại hạnh kiểm trong hè 2021. 

- Nhà trường sẽ công bố danh sách học sinh từng lớp lần 2(khối 10, khối 11, khối 12) ở 
năm học 2021-2022 trên trang web của Trường THPT Thanh Đa tại địa chỉ 
https://www.thptthanhda.edu.vn; thời gian cụ thể: 

Cả 03 khối 10, 11, 12 : trong ngày 02-03/9/2021. 

1.2. Thông tin liên lạc với nhà trường 

- Học sinh sau khi biết được xếp vào danh sách lớp cụ thể, chủ động liên hệ giáo viên 
chủ nhiệm theo số điện thoại đã cung cấp trên danh sách để được trao đổi thông tin rõ hơn 
liên quan đến việc chuẩn bị học tập năm học mới 2021-2022. 

- Trường hợp chưa có tên trong danh sách lớp, liên hệ nhà trường để được xem xét giải 
quyết theo số điện thoại sau: 

 

+ Ông Phạm Đình Thiên : 079.5128.189 

+ Bà Nguyễn Thị Mỹ Loan : 091.8639.637 
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2. Thông tin về Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2021-2022 

Ngày 03/9/2021, học sinh xem thời khóa biểu (được áp dụng từ ngày 06/9/2021) trên 
trang web của Trường THPT Thanh Đa tại: https://www.thptthanhda.edu.vn 

3. Hình thức học và công việc cần chuẩn bị khi học trực tuyến 

3.1. Hình thức học 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục và Đào 
tạo; trong giai đoạn hiện nay, hình thức học sẽ thực hiện học trực tuyến trên môi trường 
internet, sử dụng phần mềm K12Online (công ty viễn thông Viettel cung cấp) để dạy học theo 
thời khóa biểu. 

3.2. Công tác chuẩn bị cần thiết 

- Để phục vụ việc học trực tuyến, nhà trường phối hợp với Viettel, cấp tài khoản cá nhân 
cho học sinh trên hệ thống K12Online (ngày 28/8/2021 cấp cho học sinh lần 1; ngày 
03/9/2021 cấp bổ sung cho học sinh xếp lớp sau). 

- Học sinh, cha mẹ học sinh phải chuẩn bị tối thiểu những trang thiết bị, kỹ thuật để học 
trực tuyến như sau: máy vi tính có kết nối mạng internet (kèm webcam và micro để tương tác 
với giáo viên) hoặc điện thoại (smartphone) có kết nối với mạng wifi hoặc mạng 3G, 4G… 

- Ngày 01/9/2021, nhà trường đưa thông tin về lịch thử nghiệm để học sinh làm quen với 
phần mềm K12Online trên trang web của Trường THPT Thanh Đa tại địa chỉ: 
https://www.thptthanhda.edu.vn; theo đó, trong thời gian từ 04/9/2021 đến 05/9/2021, học 
sinh phải tham gia các buổi làm quen, để biết cách sử dụng khi học trực tuyến qua phần mềm 
K12Online trước khi học chính thức. 

- Học sinh phải nghiêm chỉnh chấp hành nội quy của nhà trường khi học trực tuyến. 

3.3. Về sách giáo khoa 

- Phụ huynh và học sinh chủ động trong việc tự trang bị Sách giáo khoa phục vụ cho 
năm học 2021-2022; lưu ý: học sinh sử dụng sách giáo khoa do Nhà xuất bản Giáo dục phát 
hành (Ban cơ bản). 

- Nhà trường cung cấp đến Phụ huynh và học sinh Sách giáo khoa 3 khối - Ban cơ bản 
(bản điện tử) do Nhà xuất bản Giáo dục phát hành trên trang web Nhà trường tại: 
https://www.thptthanhda.edu.vn để phục vụ hoạt động học tập khi học sinh chưa tự trang bị 
được sách giáo khoa (bản giấy). 

- Phụ huynh có thể đặt mua từ công ty phát hành sách Fahasa: Fahasa.com có phục vụ 
giao sách đến tận nhà. 

4. Lịch học chính thức theo Thời khóa biểu: kể từ ngày 06/9/2021 (thứ Hai) 

Trong quá trình học theo hình thức trực tuyến, khi gặp khó khăn học sinh liên hệ giáo 
viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn để được thông tin, giúp đỡ. 

5. Thông tin khác 

- Trong tháng 9/2021, nhà trường chỉ tổ chức dạy học theo chương trình chính khóa; 
chưa tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, chưa tổ chức dạy tiếng Anh với giáo viên nước ngoài,... 

- Sau khi bước đầu ổn định tình hình học tập, nhà trường sẽ tổ chức họp với Cha mẹ học 
sinh (theo hình thức trực tuyến) để trao đổi, thống nhất các nội dung thỏa thuận, hình thức 
học tập trực tuyến cho thời gian tiếp theo để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa nhà 
trường và gia đình. 
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- Khi nhà trường và Cha mẹ học sinh thống nhất được các nội dung thỏa thuận, mở rộng 
thêm các hình thức học tập khác ngoài chương trình chính khóa, khi đó nhà trường sẽ điều 
chỉnh lại Thời khóa biểu cho phù hợp hơn theo sự thỏa thuận, thống nhất với Cha mẹ học 
sinh. 

- Khi được nhà trường liên hệ, đề nghị học sinh, Cha mẹ học sinh phản hồi sớm về việc 
học sinh không thể học trên internet; từ đó nhà trường sắp xếp có hướng giúp đỡ học sinh 
theo hình thức khác. 

- Hình thức học trực tuyến chắc chắn sẽ gặp không ít khó khăn, tuy nhiên với tình hình 
dịch bệnh COVID-19 như hiện nay, hình thức học trực tuyến là giải pháp phù hợp; rất mong 
các bậc cha mẹ học sinh, học sinh cùng với nhà trường tập trung đầu tư, khắc phục khó khăn 
để giúp học sinh có điều kiện học tập tốt nhất. 

- Phụ huynh, học sinh thường xuyên theo dõi và cập nhật thông tin trên trang web của 
nhà trường (https://www.thptthanhda.edu.vn), các group Zalo, Facebook của lớp… để nắm 
bắt thông tin kịp thời và phối hợp thực hiện có hiệu quả. 

- Giaó viên chủ nhiệm các lớp liên hệ và phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh và học 
sinh để đảm bảo thông tin thông suốt về tình hình sức khỏe, điều kiện học trực tuyến của học 
sinh gắn với công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong những ngày đầu năm học 2021- 
2022. 

Trên đây là một số nội dung, thông tin chuẩn bị cho năm học mới 2021-2022; Hiệu 
trưởng yêu cầu toàn thể CB-GV-NV&HS thuộc Trường THPT Thanh Đa nắm bắt và triển 
khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nội dung Thông báo này./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Các P.HT (để th/hiện); 
- GV-NV (để th/hiện); 

- Cha mẹ học sinh, học sinh; (để th/hiện) 

- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 
 

Lê Hữu Hân 
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