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Thời gian Nội dung công việc 
Trực cơ 

quan 

Thứ 2  
30/5 

- Các tổ chuyên môn họp, bình xét thi đua, phân loại viên chức năm học 
2021-2022, buổi sáng, bắt đầu từ 8h00. Nộp kết quả bình xét thi đua và phân 
loại viên chức về cho đ/c Ngoan trước 11h00, để tổng hợp chuẩn bị họp hội 
đồng thi đua khen thưởng của Trường. 
- Kiểm kê tài sản cuối năm học, sau khi họp thi đua của các tổ. Gồm tài sản 
tại các phòng học, phòng làm việc. Thành phần: Ban giám hiệu, kế toán nhà 
trường, các tổ trưởng chuyên môn và giáo viên chủ nhiệm. 

Đ/c Dũng 

Thứ 3  
31/5 

- Họp Hội đồng thi đua, khen thưởng, bắt đầu từ 8h00. Thành phần: Ban 
giám hiệu; các tổ trưởng chuyên môn, tổ trưởng văn phòng; Bí thứ Đoàn 
trường, BT chi đoàn giáo viên. 
- Họp toàn thể cơ quan, bắt đầu từ 14h00, tại phòng Hội đồng 

Đ/c 
Ngoan 

Thứ 4  
01/6 

Tổ văn phòng và các cá nhân liên quan chuẩn bị giấy khen, phần thưởng 
cho học sinh cuối năm học 2021 – 2022. 

Đ/c Trung 

Thứ 5  
02/6 

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2021 – 2022 
- Bắt đầu từ 7h00. Thành phần tham dự: Toàn thể cán bộ giáo viên, nhân 
viện và học sinh nhà trường. Đối với ban đại diện hội cha mẹ học sinh của 
các lớp: mỗi lớp mời 01 người trong ban đại diện Hội cha mẹ học sinh đến 
tham dự, sau buổi lễ tổ chức chung, các lớp tiên hành phát thưởng theo đơn 
vị lớp tại các phòng học. 
- Bàn giao học sinh về cho gia đình và địa phương quản lý. 
- Thông báo danh sách học sinh được lên lớp, ở lại lớp, rèn luyện hè và thi 
lại, lịch thi lại cho học sinh biết. 

Đ/c 
Ngoan 

Thứ 6  
03/6 

Họp bình bầu thi đua cụm 4 tại trường THPT Ngô Gia Tự, bắt đầu từ 8h00 
(đ/c Tiến Dũng; đ/c Trung và đ/c Ngoan) 

Đ/c Trung 

Thứ 7  
04/6 

Bắt đầu nghỉ Hè 2022 
Chuẩn bị công tác coi thi, chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2022, tuyển sinh 
vào lớp 10 năm học 2022-2023; trực trường theo lịch, thực hiện các nhiệm 
vụ khác (nếu có) 

 

Chủ nhật 
05/6 

  

 
 


