
KẾ HOẠCH
Về việc tổ chức hoạt động chuyên môn đầu năm học 2021-2022

Thực hiện Công văn số 2478/SGDĐT-GDTrH ngày 23/8/2021 của Sở Giáo
dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về việc tổ chức hoạt động chuyên môn đầu
năm học 2021-2022, Trường trung học phổ thông (THPT) Tôn Thất Tùng xây
dựng Kế hoạch về việc tổ chức hoạt động chuyên môn đầu năm học 2021-2022
với một số nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Thực hiện công tác chuyên môn đầu năm học 2021-2022 phù hợp với tình

hình dịch bệnh Covid-19.
2. Yêu cầu
Cán bộ, giáo viên, nhân viên, nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng động,

sáng tạo thực hiện hiệu quả các kế hoạch của nhà trường.
II. NỘI DUNG
1. Xây dựng kế hoạch dạy học
Chuẩn bị tốt cơ sở hạ tầng kĩ thuật, hình thức dạy học qua mạng phù hợp

với nhu cầu và điều kiện thực tế của trường, bảo đảm tổ chức dạy học qua mạng
có chất lượng, thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông năm học
2021-2022 theo khung thời gian năm học của Bộ và Sở GDĐT.

Chỉ đạo tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch dạy học của bộ môn đảm bảo
nội dung kiến thức bài học và định hướng dạy học theo Công văn số
2613/BGDĐT-GDTrH ngày 23/6/2021 của Bộ GDĐT Công văn số
2179/SGDĐT-GDTrH ngày 20/7/2021 của Sở GDĐT về việc triển khai thực
hiện chương trình giáo dục trung học năm học 2021-2022. Cụ thể, các tổ, nhóm
chuyên môn xây dựng kế hoạch dạy học đáp ứng yêu cầu sau:

+ 02 tuần đầu tiên (từ ngày 06/9/21 đến 19/9/21): ôn tập.
+ 35 tuần tiếp theo (bắt đầu từ 20/9/21): 35 tuần thực học (đánh số từ tuần

1 đến tuần 35, từ tiết 1 đến tiết cuối cùng).
Hai tuần đầu của năm học tập trung ôn tập, củng cố kiến thức cũ, luyện tập

các dạng bài các kiến thức có tính kế thừa cho năm học mới; đồng thời, giới
thiệu chương trình mới, hướng dẫn học sinh phương pháp học tập bộ môn; đặc
biệt hướng dẫn học sinh lớp lớp 10 làm quen với môi trường học mới.
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Sau 02 tuần đầu ôn tập, căn cứ tình hình dịch bệnh COVID-19, khi học
sinh chưa thể đến trường, nhà trường tổ chức dạy học bài mới, kiến thức mới
theo kế hoạch dạy học 35 tuần thực học (bắt đầu từ tiết 1 của kế hoạch dạy học
(sau đây gọi là PPCT)) cho học sinh qua mạng, phần mềm dạy học; lồng ghép
ôn tập kiến thức cũ, khắc sâu kiến thức, thực hiện theo hướng dẫn điều chỉnh về
nội dung dạy học; không dạy nội dung đã được giảm tải theo hướng dẫn của Bộ
và Sở GDĐT.

Đối với môn Giáo dục quốc phòng - An ninh: nội dung lí thuyết, giáo viên
soạn bài và dạy trực tuyến như các môn học khác theo phân phối chương trình;
nội dung thực hành, giáo viên hướng dẫn học sinh nghiên cứu tài liệu ở nhà. Khi
học sinh đi học trực tiếp, giáo viên thống nhất nội dung thực hành dứt điểm
trong 1 hoặc 2 tuần, sau đó tiến hành dạy theo phân phối chương trình.

Đối với môn Giáo dục thể chất: giáo viên tải các bài tập về thể dục tay
không dễ tập (bài khởi động chung dành cho các môn thể thao, bài thể dục đầu
và giữa giờ, các video về môn thể dục nhịp điệu phù hợp với học sinh, bài quyền
của các môn võ thuật, động tác bổ trợ cho các bài học trong chương trình dạy
học năm học 2021-2022) phù hợp đối với lứa tuổi học sinh để học sinh có thể
tập hằng ngày, buổi sáng hoặc giữa buổi (không nên soạn hoặc tải những bài học
trong chương trình yêu cầu về kỹ thuật, sân tập cũng như dụng cụ tập vì không
khả thi khi học sinh ở nhà, không đủ điều kiện tập luyện,...) nhằm giúp học sinh
tăng cường sức khỏe, phòng chống dịch hiệu quả. Các bài tập này có tính kế
thừa, tiếp tục bài học khi học sinh được đi học trực tiếp và có thể sử dụng để
kiểm tra đánh giá việc học tập của học sinh.

2. Giới thiệu website https://hanhtrangso.nxbgd.vn để học sinh, giáo viên
tiếp cận với sách giáo khoa, sách bài tập, sách giáo viên đã được Nhà xuất bản
Giáo dục Việt Nam số hóa để thuận tiện hơn trong quá trình học tập khi chưa
kịp chuẩn bị sách giáo khoa đầu năm học.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Lãnh đạo nhà trường
Phân công chuyên môn, chia thời khóa biểu cụ thể, hợp lí. Tổ chức triển

khai dạy học trực tuyến bằng ứng dụng của Microsoft offic 365.
2. Tổ chuyên môn
Xây dựng PPCT 35 tuần thực học (HKI 18 tuần, HKII 17 tuần) và thống

nhất nội dung ôn tập 02 tuần đầu (theo kế hoạch tiết dạy dạy học trực tuyến đính
kèm). Gửi file mềm 2 nội dung này cho lãnh đạo (qua PHTCM) hạn cuối ngày
30/8/2021.

Giới thiệu website https://hanhtrangso.nxbgd.vn để giáo viên tiếp cận với
sách giáo khoa, sách bài tập, sách giáo viên đã được Nhà xuất bản Giáo dục Việt
Nam số hóa để thuận tiện hơn trong quá trình học tập khi chưa kịp chuẩn bị sách
giáo khoa đầu năm học.

3. Giáo viên chủ nhiệm

https://hanhtrangso.nxbgd.vn
https://hanhtrangso.nxbgd.vn


-3-

GVCN năm học 2021-2022 lập các nhóm lớp để triển khai các nội dung
của nhà trường đến học sinh. Lập danh sách các học sinh trong lớp không có
điều kiện học trực tuyến, có nhu cầu được cung cấp bài giảng, bài tập, câu hỏi
qua tài liệu giấy hoặc qua Email/zalo để phối hợp cùng giáo viên bộ môn cung
cấp cho học sinh. Nộp danh sách về cho cô Ngọc Thảo (PHT) hạn cuối ngày
03/9/2021.

Giới thiệu website https://hanhtrangso.nxbgd.vn để học sinh tiếp cận với
sách giáo khoa, sách bài tập, sách giáo viên đã được Nhà xuất bản Giáo dục Việt
Nam số hóa để thuận tiện hơn trong quá trình học tập khi chưa kịp chuẩn bị sách
giáo khoa đầu năm học.

4. Đoàn thanh niên, giám thị
Phối hợp với nhà trường theo dõi tình hình nề nếp học sinh tham gia học

trực tuyến, triển khai công tác thi đua trong học sinh kể từ tuần học đầu tiên (từ
ngày 06/9/2021).

5. Nhân viên y tế

Chuẩn bị tốt các điều kiện để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-
19 trong nhà trường.

Trên đây là kế hoạch về việc tổ chức hoạt động chuyên môn đầu năm học
2021-2022 của trường THPT Tôn Thất Tùng, đề nghị các bộ phận, cá nhân liên
quan triển khai thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
- Lãnh đạo nhà trường;
- ĐTN, TTCM, GVCN; (Đã ký tên và đóng dấu)
- Website trường;
- Lưu: VT, VP(T).

Đoàn Văn Viết Dũng
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SỞ GD&ĐT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG THPT TÔN THẤT TÙNG

KẾ HOẠCH DẠY HỌC ONLINE TUẦN 1,2
Năm học: 2021-2022

TT Môn Khối 10 Khối 11
Khối 12

KHXH KHTN

01 Toán 2 2 2 2
02 Văn 2 2 2 2
03 Anh 2 2 2 2
04 Lý 1 1 1 2
05 Hóa 1 1 1 2
06 Sinh 1 1 1 2
07 Sử 1 1 1 1
08 Địa 1 1 1 1
09 GDCD 1 1 1 1
10 Tin 1 1 1 1
11 Công nghệ 1 1 1 1
12 TD 1 1 1 1
13 GDQP 1 1 1 1
14 SHL 1 1 1 1

Tổng 17 17 17 20


