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THÔNG BÁO 
 

Kính gửi:  
- Kính gửi các tổ chuyên môn; 
- Giáo viên chủ nhiệm các lớp. 

 
Thực hiện Chỉ thị số19/CT-TTg  ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình 
hình mới; Công văn 3574/UBND-KGVX của Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Lăk về 
thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg; Công văn 1467/BGDĐT-GDTC ngày 28/4/2020 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành bộ tiêu chí đánh giá mức độ an 
toàn phòng chống dịch Covid-19 trong trường và các văn bản chỉ đạo của các 
cấp, ngành quản lý về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Sau khi xem xét 
tình hình thực tế của nhà trường, Hiệu trưởng nhà trường dự kiến kế hoạch phân 
lớp từ tuần số 38(từ ngày 4/5/2020) như sau: 

1. Các lớp có số lượng học sinh từ 33 em trở xuống không tách thành 
hai lớp mà học chung vào buổi sáng hàng ngày, việc bố trí chỗ ngồi của học sinh 
theo Sơ đồ của nhà trường(Mẫu 1). Nếu học sinh không chấp hành nhà trường sẽ 
tiếp tục tách lớp như trước đây. 

Cụ thể các lớp: 10A10(32); 10A11(33); 11A1(33); 11A3(31); 11A4(33); 
11A5(30); 11A7(30); 11A8(30); 11A9(29); 11A10(33); 11A11(32); 12A1(32); 
12A2(31); 12A4(32); 12A7(32); 12A8(30); 12A9(30). 

Giáo viên chủ nhiệm các lớp này phản hồi ý kiến với nhà trường qua thầy 
Nguyễn Văn Mạnh-PHT trước khi triển khai. 

2. Các lớp có số lượng học sinh từ 34 em trở lên vẫn thực hiện tách lớp 
như trước đây.  

Trên đây là một số điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế. Trong quá 
trình triển khai có vướng mắc liên hệ lãnh đạo nhà trường qua thầy Nguyễn Văn 
Mạnh để giải quyết. 

 
Nơi nhận: 
- Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng; (Chỉ đạo) 
- Tổ Chuyên môn, Văn phòng; (thực hiện) 
- Ban chấp hành Đoàn, Ban nề nếp;(thực hiện)  
- Giáo viên chủ nhiệm;(thực hiện) 
- Lưu:Văn thư. 
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