
 

 

PHÒNG GD&ĐT CẦN GIUỘC 

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TẬP 1 
   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 
 

Số: 270/TB-THTT1 Tân Tập, ngày 06 tháng 10 năm 2021 

     

 

  

Kính gửi: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ 

huynh học sinh Trường Tiểu học Tân Tập 1. 

     

Căn cứ Quyết định số 9091/QĐ-UBND ngày 15/9/2021 của UBND tỉnh 

về phê duyệt Kế hoạch dạy và học linh hoạt năm học 2021-2022 trong điều kiện 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19.  

Thực hiện Công văn số 2595/SGDĐT-GDMN-GDTH ngày 30/9/2021 về 

việc Hướng dẫn tổ chức dạy học linh hoạt ứng phó với dịch Covid – 19 đối với 

giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học và Công văn số 2608/SGDĐT-GDTrH  

ngày 01/10/2021 về việc hướng dẫn thực hiện chương trình, dạy học trực tuyến 

và dạy học trên truyền hình. 

 Ngoài ra, nhằm giúp các em học sinh chủ động về thời gian học tập, điều 

kiện học tập và có thể xem lại các bài giảng được nhiều lần, Trường Tiểu học 

Tân Tập 1 xin giới thiệu Kênh Youtube Giáo dục Long An tại địa 

chỉ: https://www.youtube.com/channel/UCcJM98FvBjUi5kYJotGdoCw  để tất 

cả cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh trường 

Trường Tiểu học Tân Tập 1 biết và phối hợp thực hiện.             

Đề nghị Giáo viên thông tin đầy đủ đến học sinh và cha mẹ học sinh biết 

tất cả các Kênh học tập theo các văn bản hướng dẫn, để tùy theo điều kiện của 

mỗi học sinh mà lựa chọn hình thức học tập, củng cố kiến thức phù hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Phòng GD&ĐT ( để báo cáo ); 

- PHT ( thực hiện ); 

- Tổ CM, Tổ VP ( để thực hiện ); 

- Giáo viên, nhân viên ( để thực hiện ); 

- Phụ huynh học sinh ( để phối hợp ); 

- Lưu: VT. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Ngô Trần Nghĩa 

 

Về việc giới thiệu các Kênh học tập 

đến phụ huynh học sinh và học sinh 

   

 

https://www.youtube.com/channel/UCcJM98FvBjUi5kYJotGdoCw

