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

KHGD/LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 34_NĂM HỌC 2021-2022 
(Từ ngày 16/5/2022 đến 22/5/2022) 

THỨ 
Ngày/tháng BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU 

 TRỰC 

LÃNH ĐẠO 

HAI 
16/5 - 9h30 Giao ban BGH 

- Dạy và học theo TKB, làm việc bình thường. 

- Chào cờ đầu tuần. 

Thầy 

Phước 

BA 
17/5 - KIỂM TRA HK2 

- KIỂM TRA HK2 

- Nộp báo cáo thi đua cho cum trưởng. 

Thầy 

Thành 

TƯ 
18/5 

- KIỂM TRA HK2 - Chấm bài tập trung tại hội trường. 
Thầy 

Thành 

NĂM 
19/5 

- KIỂM TRA HK2 

- Lý-Hoá-Sinh tổ chức Ngoại khoá lúc 14h00 

- Tất cả các tổ, bộ phận và cá nhân nộp hồ sơ 

phục vụ thi đua tại phòng Hội đồng, tổ Văn 

phòng để hồ sơ tại phòng Văn thư. 2 PHT để hồ 

sơ tại phong HT. 

- Giao thầy Định-PHT kiểm tra rà soát các hồ 

sơ thi đua, nhất là hồ sơ các TTCM, và yêu cầu 

bổ sung để đảm bảo minh chúng cho các tiêu 

chí chấm điểm thi đua. 

Thầy 

Định 

SÁU 
20/5 

- Dạy và học theo TKB, làm việc bình thường. 

- HT, TKHĐ, CTCĐ tham gia đoàn kiểm tra thi 

đua cụm 3 (từ 20/5/2022 đến 24/5/2022) 

- Dạy và học theo TKB, làm việc bình thường. 
Thầy 

Định 

BẢY 
21/5 

- 08h 30’ đoàn kiểm tra cụm 3 về kiểm tra hồ sơ, 

công tác thi đua nhà trường năm học 2021-2022. 

- Dạy và học theo TKB, làm việc bình thường. 

- Sinh hoạt lớp cuối tuần. 

 
Thầy 

Phước 

CN 
22/5 

  Bảo vệ 

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

- Dạy học theo TKB tuần 34. Triển khai thực hiện các nội dung công việc về chuyên môn 

nghiệp vụ theo kế hoạch/chỉ đạo của Sở và theo KHGD của đơn vị (HT, PHT triển khai 

theo phân công nhiệm vụ và các mảng công việc được giao) 

- Tiếp tục thực hiện các quy định, hướng dẫn về công tác phòng chống dịch Covid-19 theo 

quy định. 

- Kiểm tra cuối HK2 theo kế hoạch. 

- Các tập thể và cá nhân hoàn thành các hồ sơ, báo cáo phục vụ phúc tra thi đua năm học 

2021-2022. 

Lắk, ngày 14 tháng 5 năm 2022 

   Hiệu Trưởng 

 

  Trần Hữu Phước 


