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SỞ GD&ĐT QUẢNG NGÃI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT SƠN HÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phức

Số: /TB-THPTSH Sơn Hà, ngày 01 tháng 9 năm 2021

THÔNG BÁO
về việc khai giảng, tựu trường, tổ chức dạy và học năm học 2021-2022

Căn cứ Công văn số 1488/SGDĐT-VP của Sở GD&ĐT Quảng Ngãi về 
việc điều chỉnh hình thức khai giảng và khung thời gian kế hoạch năm học 
2021- 2022. •

Hiệu trưởng trường THPT Sơn Hà thông báo đến toàn thể cán bộ, giáo 
viên, nhân viên, học sinh nhà trường về kế hoạch khai giảng, tựu trường và hình 
thức tổ chức hoạt động dạy và học năm học 2021-2022 như sau:,’
1. Lễ khai giảng năm học

-Thời gian: 7h30 ngày 05 tháng 9 năm 2021.
-Hình thức: Phát sóng trên đài truyền hình PTQ. Tất cả giáo viên và học sinh 
theo dõi tại nhà.

2. Tổ chức dạy học năm học 2021-2022
Thòi gian bắt đầu dạy và học: Từ ngày 13/9/2021 
Hình thức: Trực tuyến (Phần mềm Google Meet)
Thời khóa biểu: Xem tại Website trường http://c3sonha.quangngai.edu.vn 
Yêu cầu:
Để thực hiện các nội dung họp, học trực tuyến nhà trường yêu cầu CB, GV, 

NV và học sinh thực hiện một số công việc sau:
-Giáo viên phải sử dụng thành thạo phần mềm Google Meet để tổ chức dạy 

học theo tài khoản nhà trường cung cấp.
-Học sinh đăng nhập phần mềm Google Meet theo tài khoản cá nhân trên 

điện thoại thông minh, máy tính bàn, laptop...
-Phụ huynh tạo mọi điều kiện thuận lợi cho học sinh đủ điều kiện học tập 

online.
-Học sinh gặp khó khăn trong khi thực hiện liên hệ trực tiếp với giáo viên 

chủ nhiệm theo số điện thoại cung cấp trên Website nhà trường hoặc liên hệ cô 
Trần Thị Thảo -  ĐT: 0983958357 để được hỗ trợ.

Trên đây là Ke hoạch khai giảng, tựu trường và tổ chức dạy học của 
Trường THPT Sơn Hà. Hiệu trưởng nhà trường yêu cầu toàn thể CB, GV, NV 
và học sinh nghiêm túc triển khai và thực hiện./.
Nơi nhận:
-  CB, GV, NV, HS trường;
- Lưu: VT.
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