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TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS VÀ THPT HỒNG ĐỨC 

HONG DUC PRIMARY SCHOOL, SECONDARY SCHOOL AND HIGH SCHOOL 

                                     Mỹ Hào, ngày 10 tháng 02 năm 2022 

THÔNG BÁO  
V/v học sinh đi học trở lại sau nghỉ phòng, chống dịch Covid -19 

 

Kính gửi: Quý phụ huynh học sinh trường Tiểu học, THCS và THPT 

Hồng Đức. 

Căn cứ vào Kế hoạch số 182/KH - SGDĐT ngày 28  tháng 01 năm 2022 

của Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên V/v Tổ chức dạy học trực tiếp sau thời 

gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch Covid – 19; 

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường. 

Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức thông báo tới Quý phụ 

huynh và các em học sinh nhà trường một số nội dung sau: 

1. Thời gian, quy mô, lộ trình thực hiện 

a. Thời gian: Từ ngày 14/02/2022 đến ngày 26/02/2022. 

b. Quy mô, hình thức, lộ trình thực hiện 

* Học sinh cấp Tiểu  học 

- Từ ngày 14/02/2022 đến ngày 19/02/2022: 

+ Lớp 1: Học tại trường từ thứ Hai đến thứ Sáu. 

+ Lớp 2,3,4,5: Học trực tuyến từ thứ Hai đến thứ Sáu. 

- Từ ngày 21/02/2022 đến ngày 26/02/2022: Học sinh lớp 1,2,3,4,5 học tại 

trường từ thứ Hai đến thứ Sáu.  

* Học sinh cấp THCS, THPT 

- Từ ngày 14/02/2022 đến ngày 26/02/2022: 

+ Lớp 6,7,8: Học tại trường từ thứ Hai đến thứ Sáu. 

+ Lớp 10,11: Học 03 buổi tại trường, các buổi còn lại học trực tuyến theo Thời 

khóa biểu. 

+ Lớp 12: Học tại trường các buổi sáng từ thứ Hai đến thứ Bảy. 

* Từ ngày 28/02/2022: Căn cứ vào tình hình thực tế và chỉ đạo của Sở GD – 

ĐT Hưng Yên nhà trường sẽ có những thông báo tiếp theo. 
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2. Lưu ý với Quý phụ huynh và các em học sinh 

- Nhà trường đề nghị Quý phụ huynh đôn đốc nhắc nhở các em thực hiện nghiêm 

túc các quy định, hướng dẫn phòng chống dịch bệnh, đồng thời phối hợp với 

giáo viên chủ nhiệm lớp để quản lý, giáo dục học sinh. 

- Học sinh thực hiện nghiêm túc hướng dẫn phòng chống dịch bệnh Covid – 19 

của Bộ Y tế và hướng dẫn của nhà trường. 

Trân trọng thông báo! 

HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Văn Tuynh 

 

 

 

 

 

 

 


