
 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK 
TRƯỜNG THPT NGUYỄN CHÍ THANH 
 

KHGD/LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 18+_NĂM HỌC 2021-2022 
(Từ ngày 17/01/2021 đến 23/01/2022) 

THỨ 
Ngày/tháng BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU 

 TRỰC 

LÃNH ĐẠO 

HAI 
17/01 

- Làm việc bình thường. - Làm việc bình thường. 
Thầy 

Phước 

BA 
18/01 

- Công đoàn tham gia Chương trình 

Tết sum vầy- Xuân bình an tại khu 

du lịch Kotam, BMT. 

- Làm việc bình thường. 
Thầy 

Phước 

TƯ 
19/01 

- Làm việc bình thường. 

- 14h00 họp trực tuyến, xét hạnh kiểm học sinh 

HK1 (TP: BGH, GVCN, BT+PBT ĐTN, CT 

CĐ, TT) 

Thầy 

Thành 

NĂM 
20/01 

- Làm việc bình thường. - Hoàn thành dữ liệu HK1 
Thầy 

Thành 

SÁU 
21/01 

- Làm việc bình thường. 
 - Chuẩn bị các nội dung để sơ kết HK1 vào 

giờ chào cờ tuần 19 (24/01/2022) 
Thầy 

Định 

BẢY 
22/01 

 - GV, HS nhận TKB, PCGD học kỳ 2 năm 

học 2021-2022 trên Web. 
  

 

Thầy 

Định 

CN 
23/01 

   Bảo vệ 

* Lưu ý một số nội dung công việc để triển khai thực hiện. 

- GVBM tiếp tục dạy bù, kiểm tra bù để hoàn thành chương trình HK1. 

- BGH, TT, GV, NV lên KHGD HK2. 

- BGH kiểm tra SĐB, hồ sơ HK1 và lưu giữ theo quy định. 

- Tiếp tục thực hiện các quy định, hướng dẫn về công tác phòng chống dịch Covid, các thành viên 

Ban chỉ đạo phòng chống dịch thực hiện đúng các nhiệm vụ đã phân công theo quyết định 

đã kiện toàn ngày 15/11/2021. Tình hình dịch bệnh trên địa bàn xã Krông Nô và huyện Lắk 

với nguy cơ lây lan và diễn biến phức tạp, yêu cầu tất cả mọi người thực hiện nghiêm quy 

định phòng chống dịch, không chủ quan lơ là, phải đảm bảo tuyệt đối an toàn để thực hiện 

việc dạy học và sinh hoạt tại trường. 

- Chuẩn bị các nội dung để Sơ kết HK1. 

- Hoàn thành phân công giảng dạy và sắp xếp TKB HK2. 

- Ký HĐ với các GV, NV năm 2022. 

- Cấp phát các chế độ cho học sinh theo quy định. 

- Chi lương tháng 01,02/2022 (KT). 

 

Lắk, ngày 16 tháng 01 năm 2022 

   Hiệu Trưởng 

 

  Trần Hữu Phước 


