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THÔNG BÁO 
(VV một số mốc thời gian và công việc chuẩn bị cho năm học mới) 

 

Thực hiện Quyết định số 2183/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch uỷ ban 
nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2021-2022. Công văn 
1205/SGDĐT-VP ngày 18/8/2021 của Sở GDĐT Đắk Lắk. 

Hiệu trưởng Trường THPT Võ Nguyên Giáp thông báo đến toàn thể cán bộ giáo viên, nhân 
viên, học sinh nhà Trường như sau: 

Đối với học sinh phải thi lại năm học 2020-2021: Ngày 20 tháng 8 năm 2021, vào lúc 
8h30, học sinh phải thi lại của năm học 2020-2021 tập trung về phòng lớp 11A1 để nghe phổ biến 
một số nội dung liên quan đến thi lại (học sinh xem danh sách và môn thi được niêm yết tại bảng 
tin của nhà trường). Ngày 23/8/2021: Tổ chức kiểm tra lại cho học sinh khối 10 năm học 2020-
2021 (buổi sáng bắt đầu từ 7h30, buổi chiều từ 13h30). Trước ngày 31/8/2021, thông báo kết quả 
thi lại, xét lên lớp, ở lại lớp. 

Ngày 31 tháng 8 năm 2021, từ 8h30: Họp toàn thể cơ quan để phổ biến một số công việc 
quan trọng chuẩn bị cho năm học mới. Địa điểm phòng Hội đồng nhà trường (yêu cầu toàn thể cán 
bộ giáo viên, nhân viên có mặt đầy đủ). 

Đúng 8h00, ngày 01/9/2021, tựu trường: học sinh toàn trường tập trung về theo đơn vị lớp, 
giáo viên chủ nhiệm trực tiếp chủ trì, phổ biến các kế hoạch. Đối với học sinh lớp 10, xem sở đồ 
lớp và danh sách lớp tại bảng tin hoặc trên trang web (lưu ý: đây mới là danh sách tạm thời, sẽ 
điều chỉnh lại sau khi học sinh chọn ban tự nhiên hoặc ban xã hội vào ngày tựu trưởng) 

Các ngày 03, 04/9/2021: Các lớp 10, 11 tiến hành lao động dọn vệ sinh phòng học, trong 
và ngoài khuôn viên theo kế hoạch của Đoàn trường, giáo viên chủ nhiệm điều hành, hoàn thành 
và báo với Đoàn trường nghiệm thu; tập luyện một số tiết mục văn nghệ chuẩn bị cho lễ khai giảng 
năm học 2021-2022 (có thể chủ động luyện tập trước). 

Ngày 04/9/2021, từ 9h00 tổng duyệt kế hoạch tổ chức lễ khai giảng năm học 2021-2022. 
Giáo viên chủ nhiệm, ban tổ chức….(tùy tình hình thực tế, nhà trường sẽ có thông báo sớm nhất 
đến tất cả cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh được biết). 

Ngày 05/9/2021, khai giảng năm học 2021-2022, bắt đầu từ 7h30. 

Lưu ý: Cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh khi đến trường phải tuân thủ nghiêm các 
quy định về phòng chống dịch COVID-19. 

 


