
SỞ GIÁO CỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK 

TRƯỜNG THPT TRẦN QUỐC TOẢN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

THÔNG BÁO 

Về việc tập trung học sinh vào sáng ngày 01/9/2020; 

Lễ khai giảng năm học 2020-2021 và đón Bằng công nhận trường đạt chuẩn 

quốc gia vào sáng ngày 04/9/2020 

 

Thực hiện Quyết định số 1872/QĐ-UBND, ngày 18/8/2020 của Ủy Ban nhân 

dân tỉnh Đắk Lắk về việc Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 

đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; 

Công văn số 1220/SGDĐT-VP, ngày 19/8/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo 

Đắk Lắk về việc cho phép Trường THPT Trần Quốc Toản tổ chức Lễ đón Bằng công 

nhận trường đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1 và Khai giảng năm học 2020- 2021 vào 

ngày 04 tháng 9 năm 2020, 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT TRẦN QUỐC TOẢN 

THÔNG BÁO: 

 

 - Sáng ngày 01/9/2020: Tập trung học sinh toàn trường triển khai kế hoạch 

năm học vào lúc 8 giờ. 

 - Sáng ngày 04/9/2020: Tập trung cho Lễ khai giảng và đón Bằng công nhận 

trường chuẩn quốc gia lúc 6 giờ 45 phút. 

 

Để đảm bảo các điều kiện an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Nhà 

trường yêu cầu tất cả học sinh khi đến trường phải đeo khẩu trang, rửa tay 

theo quy định của Bộ Y tế. 

Những học sinh hiện đang ốm (sốt, ho, khó thở) thì không tham gia tập 

trung. Phụ huynh học sinh chủ động liên lạc với giáo viên chủ nhiệm. 

Yêu cầu học sinh có mặt đúng giờ và thực hiện nghiêm túc các yêu cầu 

nhà trường đề ra./. 
 

 HIỆU TRƯỞNG 

(đã ký) 

 

 

Nguyễn Quốc Thanh 
 


