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

KHGD/LỊCH LÀM VIỆC 
(Từ ngày 29/7/2022 đến 22/8/2022) 

NGÀY/THÁNG NỘI DUNG CÔNG VIỆC  TRỰC  
LÃNH ĐẠO 

29/7/2022 
- 09h00 Họp BGH. 

- Bắt đầu cấp phát bảng điểm thi và giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời. 
BGH 

01/8/2022 

- 08h00 Hội nghị Cán bộ chủ chốt (TP: BGH, Thư ký HĐ, Tổ trưởng, Tổ phó, Chủ 
tich CĐ, Bí thư ĐTN); 

- 09H30 HỌP TOÀN ĐƠN VỊ; 

- 14h00 Họp hội đồng tuyển sinh vào 10. 

BGH 

02/8/2022 
- Nhận hồ sơ tuyển bổ sung vào lớp 10; từ 02/8/2022 đến hết ngày 07/8/2022. 

- Công bố kết quả kiểm tra lại năm học 2021-2022. 
BGH 

08/8/2022 
  - Tổng hợp hoàn thành hồ sơ tuyển bổ sung vào lớp 10 năm học 2022-2023. 

  - 14h00 họp Hội đồng xét tuyển bổ sung học sinh và lớp 10 năm học 2022-2023. 
BGH 

09/8/2022 - Nộp Hồ sơ xét tuyển bổ sung học sinh vào lớp 10 về Sở trước 11h00. BGH 

15/8/2022 - 09h00 Giao ban BGH chuẩn bị các công việc, kế hoạch cho năm học mới. BGH 

22/8/2022 

- 09h00 Giao ban BGH 

- Dự kiếm tập trung học sinh trúng tuyển vào lớp 10 làm các thủ tục chọn tổ hợp, 
nhập học…. 

BGH 

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

- Triển khai thực hiện các nội dung công việc về chuyên môn nghiệp vụ theo kế hoạch/chỉ đạo của 

Sở và của BGH. 

- Tiếp tục thực hiện các quy định về phòng chống dịch Covid-19 theo quy định. 

- Các Tổ chuyên môn đoàn thể và giáo viên chuẩn bị các kế hoạch cho năm học mới. Lưu ý việc 

chuẩn bị dạy chương trình lớp 10 năm học 2022-2023. 

- Tuỳ tình hình thực tế và căn cứ cập nhật các văn bản chị đạo của cấp trên mà nhà trường có thể 

điều chỉnh nội dung thời gian của KHGD cho phù hợp. 

 

Lắk, ngày 28 tháng 7 năm 2022 

   Hiệu Trưởng 

 

 

  Trần Hữu Phước 

 
 


