
SỞ GDĐT ĐĂK LĂK 
TRƯỜNG THPT VÕ NGUYÊN GIÁP 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 
Từ 30/8/2021 đến 05/9/2021 

 

 

1. Kế hoạch chung 

- Toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường thực hiên nghiêm các quy định 
liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19; 

- Tạo tài khoản, tập huấn cho cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh chuẩn bị dạy học theo hình 
thức trực tuyến; 

- Phân công giáo viên chủ nhiệm, phân công chuyên môn, sắp xếp thời khóa biểu dạy học onlline; 

- Chuẩn bị tốt nhất lễ khai giảng năm học 2021-2022 theo hình thức trực tuyến; 

- Chuẩn bị tốt nhất mọi nguồn lực để tổ chức dạy học trực tuyến trong giai đoạn phòng chống 
dịch COVID-19. 

 

2. Kế hoạch cụ thể 

Thời gian Nội dung công việc 
Trực cơ 

quan 

Thứ 2  

30/8/2021 

Hội ý chuẩn bị cho năm học 2021-2022, thành phần: Bí thư chị bộ, 

Hiệu trưởng; Chủ tịch công đoàn; Bí thư, phó bí thư Đoàn trường; Tổ 

trưởng, tổ phó chuyên môn; thư ký Hội đồng; kế toán; văn thư, thủ 

quỹ, bắt đầu từ 8h30, trực tiếp, tại phòng Hội đồng nhà trường. 

HTr, BV 

Thứ 3  

31/8/2021 

- Họp toàn thể cơ quan chuẩn bị cho năm học mới, từ 8h30, trực tiếp 

tại phòng Hội đồng; 

- Tiếp nhận cây xanh (200 cây Sao Đen) do quỹ cây xanh phân tán 

tỉnh Đắk Lắk tài trợ (tổ văn phòng và Đoàn trường tiếp nhận); 

- Cung cấp các tài khoản + hướng dẫn giáo viên và học sinh chuẩn bị 

tựu trường, khai giảng và dạy học trực tuyến. 

HTr, BV 

Thứ 4  

01/9/2021 

- Tiến hành tựu trường theo đơn vị lớp theo hình thức trực tuyến, dưới 

sự chủ trì của Giáo viên chủ nhiệm; 

- Chuẩn bị lễ khai giảng năm học mới theo hình thức trực tuyến. 

HTr, BV 

Thứ 5  

02/9/2021 
Nghỉ lễ quốc khánh 02/9 HTr, BV 

Thứ 6  

03/9/2021 
Nghỉ lễ quốc khánh 02/9 HTr, BV 

Thứ 7  

04/9/2021 

Hoàn thành và tổng duyệt lễ khai giảng năm học 2021-2022 (trước 

17h00). 
BV 

Chủ nhật 

05/9/2021 

Khải giảng năm học 2021-2022 bằng hình thức trực tuyến trên hệ sinh 

thái Microsoft 365 bằng phần mềm MS Teams (bắt đầu từ 7h30). 

Điểm cầu chính tại Trường THPT Võ Nguyên Giáp; cán bộ giáo viên 

và học sinh đăng nhập vào tài khoản Office 365 để tiến hành dự lễ 

khai giảng. 

BV 

 
 


