
SỞ GDĐT ĐĂK LĂK 
TRƯỜNG THPT VÕ NGUYÊN GIÁP 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 35 
Từ 17/5/2021 đến 23/5/2021 

 
Lớp trực tuần: 10A8 

1. Kế hoạch chung 
- Toàn thể cán bộ giáo viên và nhân viên nhà trường thực hiên nghiêm các quy định liên 

quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19; 
- Chuyển giao hồ sơ, kế hoạch tuyển sinh lớp 10 cho các trường trong địa bàn tuyển sinh. 

2. Kế hoạch cụ thể 
 

Thời gian 
Nội dung công việc Trực cơ 

quan Buổi sáng Buổi chiều 

Thứ 2  
17/5/2021 

- Toàn trường nghỉ dạy và học 
- Hội ý GVCN (từ 8h00) 
- GVCN chủ động xếp hạnh kiểm học sinh; công bố kết quả học tập; 
danh sách học sinh phải kiểm tra lại, rèn luyện hè, được lên lớp, ở lại 
lớp... Thông báo kế hoạch công việc trong thời gian tới cho học sinh 
biết. Hoàn thành các nghĩa vụ tài chính. 
- Giáo viên bộ môn, GVCN giải quyết triệt để các kiến nghị, thắc mắc 
của HS; hoàn thành chấm phúc khảo bài kiểm tra, bài kiểm tra bù, 
kiểm tra bổ sung cho HS (nếu có). 
- Hoàn thiện dữ liệu xếp loại 2 mặt cho học sinh.  Khóa dữ liệu trên 
phần mềm Smas từ 17h00. 

Đ/c 
Dũng 

Thứ 3  
18/5/2021 

Bắt đầu vào điểm học bạ cho học sinh. Lưu 
ý: làm học bạ tại trường, không đưa về nhà. 

Vào điểm trong học bạ 
Đ/c 

   Phong 

Thứ 4  
19/5/2021 

Vào điểm trong học bạ 
Hoàn thành vào hồ sơ 
học bạ cho học sinh. 

Đ/c 
Ngoan 

Thứ 5  
20/5/2021 

- Kiểm tra chéo Hồ sơ học bạ, từ 8h00 tại 
phòng Hội đồng (tất cả giáo viên chủ nhiệm 
tham gia kiểm tra dưới sự chủ trì của HT). 
- Hội ý cán bộ chủ chốt tại phòng Hội đồng 
từ 9h30 (Hiệu trưởng; Chủ tịch CĐ; BT 
Đoàn trường; Tổ trưởng, tổ phó; thư ký HĐ) 

Các tổ chuyên môn 
họp, góp ý để phân loại 
cán bộ công chức, viên 
chức; bình xét thi đua 
năm học 2020-2021, từ 
14h00. Nộp kết quả về 
cho thư ký nhà trường 

Đ/c 
Tiệp 

Thứ 6  
21/5/2021 

- Họp toàn thể cơ quan, phân loại công chức viên chức năm học 2020-
2021 tại phòng Hội đồng (từ 7h30); 
- Họp Hội đồng thi đua khen thưởng năm học 2020-2021, sau khi 
phân loại viên chức, tại phòng hội đồng (Thành phần: theo Quyết 
định). 

Đ/c 
Trung 

Thứ 7  
22/52021 

Họp cụm thi đua số 5 tại trương THPT Trần Quốc Toản (đ/c Tiến 
Dũng HT, Ngoan TK, Trung CTCĐ) 

 

Chủ nhật 
23/5/2021 

Ngày bầu cử Quốc Hội và Hội đồng Nhân Dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 

Hiệu trưởng 
(đã ký) 

Nguyễn Tiến Dũng 
 


