
 
 

SỞ GDĐT ĐĂK LĂK 
TRƯỜNG THPT VÕ NGUYÊN GIÁP 

*** 
Số: 06/2022/KH-VNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 6 NĂM 2022 

Thời gian Nội dung công việc chủ yếu 
Ghi 
chú 

Tuần 
Từ 06/6 đến 
12/6/2022 

- Hoàn thành các hồ sơ thi đua nộp cho Cụm 4; 

- Học sinh nộp hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 bằng 
hình thức trực tuyến; 

- Tham gia tập huấn cơ chế tự chủ theo Nghị định 60, 106, 120; hướng 
dẫn xây dựng Phương án tự chủ tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ theo 
cơ chế mới tại Hà Nội, ngày 09,10/6/2022 (Hiệu trưởng, kế toán). 

 

Tuần 
Từ 13/6 đến 
19/6/2022 

- Học sinh nộp hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 bằng 
hình thức trực tuyến; 

- Sinh hoạt Chi bộ định kỳ tháng 6/2022. 
 

Tuần 
Từ 20/6 đến 
26/6/2022 

- Học sinh nộp hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 bằng 
hình thức trực tuyến; 

- Lập danh sách coi thi, chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 nộp Sở 
 

Tuần 
Từ 27/6 đến 
03/7/2022 

- Tổ chức kiểm tra lại (thi lại) cho học sinh, ngày 26,27/6/2022. 

- Tập trung học sinh lớp 11 lên 12 theo đơn vị lớp, bắt đầu từ 8h00 
ngày 01/7/2022, dưới sự chủ trì của GVCN. Rà soát, cho học sinh 
đăng kỳ môn học để tổ chức dạy ôn tập hè 2022 chuẩn bị cho kỳ thi 
tốt nghiệp THPT năm 2023. 

- Hội đồng tuyển sinh vào 10 tiến hành, kiểm tra, đối chiếu dữ liệu với 
hồ sơ trên hệ thống; thông báo kết quả kiểm tra hồ sơ, dữ liệu cho thí 
sinh thông qua thư điện tử/tin nhắn SMS, trang web của Trường… 

- Chuẩn bị tham gia coi thi tốt nghiệp THPT năm 2022 theo kế hoạch 
của Sở. 

 

 

Nơi nhận: 
- Các tổ CM, VP; 
- Lưu VT. 

 

 


