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Triển khai các hoạt động chào năm học mới 

Năm học 2021-2022 

 

Thực hiện Công văn số 2428/SGDĐT-CTrTT ngày 03 tháng 8 năm 2021 của 

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và Công văn 592/PGDĐT-VP ngày 17 tháng 8 

năm 2021 của Phòng GD&ĐT về việc triển khai các hoạt động chào năm học mới, 

Trường Trung học cơ sở (THCS) Chu Văn An triển khai thực hiện các nội dung 

như sau: 

I. TỰU TRƢỜNG: Ngày 01 tháng 9 năm 2021  

1. Buổi sáng: 8h00, ngày 01 tháng 9 năm 2021: Gặp mặt học sinh lớp 6 

toàn trường trực tuyến qua phần mềm Microsoft Teams.  

- Nội dung: Giới thiệu về nhà trường, lớp học, Cán bộ, giáo viên, nhân 

viên nhà trường… và một số nội dung liên quan đến việc học tập và rèn luyện 

khi các em bước vào cấp học THCS. 

2. Buổi chiều: Học sinh các lớp gặp giáo viên chủ nhiệm (GVCN) trực 

tuyến qua phần mềm Microsoft Teams 

a. Thời gian cụ thể: 

+ Từ 14h00 đến 15h30: Khối 7, 9  

+ Từ 15h30 đến 17h00: Khối 6, 8 

b Nội dung: GVCN triển khai các hoạt động: 

- Làm quen với học sinh, điểm danh, bầu ban cán sự lớp; 

- Giới thiệu giáo viên bộ môn;   

- Hướng dẫn học sinh học Nội quy nhà trường;  

- Chuẩn bị việc học trực tuyến;  

- Chép Thời khóa biểu; 

- Tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; 

- Các hoạt động liên quan đến lớp…. 

II. CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 

1. Chƣơng trình Tọa đàm “Đà Nẵng - Chào năm học mới!” của Sở 

giáo dục 

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình Đà 

Nẵng thực hiện Chương trình Tọa đàm “Đà Nẵng – Chào năm học mới”.  



a) Nội dung  

- Phản ánh công tác triển khai năm học mới 2021-2022 tại các trường 

học, địa phương trên địa bàn thành phố;  

- Phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành 

giáo dục; của phụ huynh và học sinh thành phố trong năm học mới;  

- Trao đổi cùng lãnh đạo ngành giáo dục thành phố về công tác chuẩn bị 

cho năm học mới; 

 - Truyền tải thông điệp của lãnh đạo thành phố gửi cán bộ, giáo viên, 

nhân viên ngành giáo dục và phụ huynh, học sinh thành phố.  

b) Thời gian phát sóng: 

- 07h00 ngày 05 tháng 9 năm 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.  

2. Triển khai các hoạt động chào mừng năm học mới của Trƣờng 

THCS Chu Văn An  

a. Thời gian:  07h30 ngày 05 tháng 9 năm 2021.  

b. Nội dung: 

- Giới thiệu thư của Chủ tịch Nước nhân ngày khai giảng năm học mới; 

- Giới thiệu tổng quan về nhà trường; 

- Các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19   

- Chương trình văn nghệ. 

c. Đường link theo dõi: 

 - https://tinyurl.com/THCSCVA-CHAONAMHOCMOI2021-2022 

 - Học sinh vào đường link trên để theo dõi chương trình “Chào mừng năm 

học mới của Trường THCS Chu Văn An”. 

- Lưu ý: Đến 6h00 ngày 05 tháng 9 năm 2021, đường link trên mới được 

kích hoạt. 

- Nhà trường đề nghị toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh theo 

dõi Chương trình Chào năm học mới để nắm bắt thông tin và tạo tâm thế phấn 

khởi, tích cực bắt đầu năm học 2021-2022. 

3. Triển khai các hoạt động chào mừng năm học mới của lớp 

a. Thời gian:  8h00 ngày 05 tháng 9 năm 2021.  

b. Học sinh toàn trường đăng nhập tài khoản Microsoft Teams của lớp mình 

để được nghe giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn các hoạt động đầu năm học và dặn dò 

Kế hoạch học tập trực tuyến của lớp. 

https://tinyurl.com/THCSCVA-CHAONAMHOCMOI2021-2022


III. TÀI KHOẢN HỌC TẬP TRỰC TUYẾN 

1. Học sinh lớp 7,8,9 năm học 2021-2022: Sử dụng lại tài khoản 

Microsoft Teams của năm học 2020-2021. 

2. Học sinh lớp 6 năm học 2021-2022 

- Nhà trường đã gửi tin nhắn Tài khoản Microsoft Teams qua hệ thống 

SMS của nhà trường đến số điện thoại của Cha mẹ học sinh (CMHS). CMHS 

hướng dẫn học sinh cài đặt phần mềm Microsoft Teams vào máy tính, điện thoại 

để hỗ trợ việc học tập trực tuyến cho con em mình. 

- Mọi thắc mắc về Tài khoản học tập trực tuyến, có thể liên hệ số điện 

thoại của giáo viên chủ nhiệm để được hướng dẫn. 

- Các thông báo tiếp theo sẽ được dán tại Bảng tin nhà trường, Website nhà 

trường, Microsoft Teams của lớp và nhắn tin SMS đến CMHS. CMHS nhắc nhở 

con em mình thực hiện tốt các nội dụng chuẩn bị năm học mới và thực hiện tốt 

các biện pháp phòng chống dịch Covid -19. 

Trên đây là Thông báo về việc triển khai các hoạt động chào năm học mới 

2021-2022, nhà trường đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nghiêm 

túc thực hiện./. 

 

  HIỆU TRƢỞNG 

 

 

 

Lê Thị Hoàng Chinh 
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