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THÔNG BÁO 

V/v thay đổi hình thức sơ kết HK1- năm học 2019-2020 

Căn cứ Kế hoạch số 15/KH-THPTTĐ ngày 01 tháng 02 năm 2020 của 
trường THPT Thanh Đa về ứng phó của với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 
chủng mới của vi rút Corona (nCov) gây ra. 

Căn cứ kế hoạch số 288/KH-GDĐT-CTTT ngày 01 tháng 2 năm 2020 về kế 
hoạch ứng phó của Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh với dịch 
bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCov) gây ra. 

Trường THPT Thanh Đa, thông báo thay đổi hình thức tổ chức Lễ Sơ kết 
HK1 – năm học 2019-2020 như sau: 

Sáng ngày 17/2/2020: Không tổ chức sơ kết HKI dưới sân cờ, thực hiện cụ 
thể như sau: 

+ Tổ chức Lễ chào cờ.( Tại lớp-Có điều chỉnh) 

+ Tuyên truyền phổ biến về dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi 
rút Corona (Covid-19) và cách phòng tránh tại sân cờ.( Tại lớp-Có điều chỉnh) 

+ Giáo viên chủ nhiệm nhận giấy khen - phần thưởng tổ chức trao tại các lớp 
(không tổ chức ở sân cờ). 

+ Giáo viên chủ nhiệm Tuyên truyền phổ biến về dịch viêm đường hô hấp 
cấp do chủng mới vi rút Corona (Covid-19) và cách phòng tránh tại lớp, nhắc học 
sinh giữ gìn vệ sinh lớp học, tổng vệ sinh theo kế hoạch của trường và vệ sinh cá 
nhân. 

+ Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tháng 02/2020. 

+ Các phần thưởng nhận bằng tiền mặt, giáo viên chủ nhiệm thông báo cho 
học sinh đến phòng Tài vụ- gặp cô Mỹ Loan thủ quĩ để nhận. 

Đề nghị GVCN nhận Quyết định, giấy khen - phần thưởng tổ chức trao tại 

lớp trang trọng, nhằm tuyên dương thành tích các em./.  

Nơi nhận: 
- BGH; 
- Trang thông tin; (Thầy Quốc) 
- Tin nhắn SMAS 
- Lưu VT. 
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