
 
      SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:123/TB-THPTNK 

 

                 Điện Bàn, ngày 03 tháng 09 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

v/v triển khai phương án học tập đối với học sinh bị mắc kẹt ở vùng dịch (ngoài Quảng 

Nam) và học sinh ở vùng đang thực hiện Chỉ thị 16 (ở Quảng Nam). 

 

Thực hiện theo công văn số 3580/BGDĐT-GDTrH ngày 17/8/2021 của Bộ 

GD&ĐT về việc tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi cư trú do dịch 

Covid-19; 

 Công văn số 14290/QĐ-UBND ngày 3/9/2021 của UBND Thị xã Điện Bàn về  

việc kết thúc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo nguyên tắc 

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 trên địa bàn Thị xã Điện Bàn (trừ khối phố Tứ Hà, 

phường Điện Ngọc);  

Công văn số 117/ PA-BCĐ ngày 30 tháng 08 năm 2021 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về phòng chống dịch Covid -19 tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn 

tỉnh Quảng Nam;  

Công văn số 122/PA-BCĐ ngày 03 tháng 9 năm 2021 của Ban chỉ đạo phòng 

chống dịch covid-19 trường THPT Nguyễn Khuyến về triễn khai các phương án 

phòng chống dịch covid 19 tại đơn vị; 

Nay Trường THPT Nguyễn Khuyến thông báo đến cán bộ, giáo viên, học sinh 

và cha mệ học sinh một số nội dung sau: 

1. Đối với những học sinh bị mắc kẹt ở các địa phương (ngoài tỉnh Quảng 

Nam), vì tình hình phòng chống dịch Covid-19, chưa thể về lại trường THPT 

Nguyễn Khuyến để nhập học theo kế hoạch của nhà trường: học sinh chủ động liên 

hệ với trường THPT gần nhất tại nơi lưu trú để học tập theo hình thức tổ chức giáo 

dục của nhà trường tại nơi đó; đồng thời, học sinh truy cập vào hệ thống phần mềm 

dạy học trực tuyến lms.vnedu.vn của trường THPT Nguyễn Khuyến (đã cung cấp 

tài khoản và mật khẩu cho học sinh) để học tập theo kịp kế hoạch giáo dục của nhà 

trường. 



       2. Đối với học sinh ở tại Quảng Nam nhưng thuộc vùng đang thực hiện CT 16 

ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, theo Công văn số 14290/QĐ-UBND 

ngày 3/9/2021 của UBND Thị xã Điện Bàn: những học sinh này không đến trường 

để học tập trung. Học sinh lên hệ thống LMS để học tập theo tài liệu giáo viên 

cung cấp. Giáo viên chủ nhiệm phân công học sinh trong lớp cung cấp vở ghi chép 

bài học ở trường, giúp đỡ học sinh những kiến thức còn vướng mắc. Khi được 

phép quay trở lại trường để học tập trung, nhà trường sẽ kiểm tra tiến độ học theo 

thống kê trên LMS và kiểm tra kiến thức của học sinh trong quá trình học tập tại 

nhà. 

Nơi nhận: 

- CB, GV, HS nhà trường 

- Lưu VP  

 

HIỆU TRƯỞNG 

(đã ký) 
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