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KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 28 

(Từ ngày 29/03/2021 đến 04/04/2021) 
    1. Kế hoạch chung 

- Toàn thể CB, GV, NV và HS đoàn kết, khắc phục khó khăn, thi đua Dạy tốt- Học tốt. 

- Hưởng ứng cuộc vận động của Bộ GD & ĐT, tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “Học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

- Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, Luật giao thông 

đường bộ, an toàn, an ninh trường học, bạo lực học đường… 

- Tiếp tục triển khai phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”. 

- GV và HS thực hiện nghiêm túc kỷ luật lao động, nề nếp trường, lớp học chính khóa và DT-HT tại trường. 

- GV và CBQL hoàn thành báo cáo TEMIS năm 2020 tại địa chỉ https://temis.csdl.edu.vn (truy cập địa chỉ 

https://tinyurl.com/huongdanTEMIS2020 để tải tài liệu và video hướng dẫn báo cáo TEMIS). 

- Các tổ chuyên môn tiếp tục sinh hoạt tổ, kiểm tra hồ sơ theo định kỳ, dạy học STEM, dạy học chuyên đề, hoàn 

thành nộp bài và phiếu điểm KT giữa kỳ II về phòng Tin học- Khảo thí: Khối 12 trước 11h 00 ngày 29/3; Khối 10,11 

trước 11h 00 ngày 31/3, phân công ra đề thi thử TN THPT năm 2021. 

- GVCN lớp 12 điều hành HS đăng ký tổ hợp để chuẩn bị thi thử Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2021 (theo mẫu). 

- Tiếp tục tích cực bồi dưỡng HSG Kỳ thi Olympic 30-4 và thi  IOE cấp Quốc gia. 

- GVCN nhắc CMHS hoàn thành các khoản đóng góp.  

- Lao động theo kế hoạch. 

   2. Kế hoạch cụ thể 
Thời gian Nội dung công việc Người trực 

Thứ 2  

29/03/2021 

- Dạy và học theo TKB  

- Phối hợp Công an huyện Ea Kar tuyên truyền, GD Pháp luật cho HS từ 7h00 

tại sân trường 

- Gặp mặt chuẩn bị Olympic 30/4 sau Chào cờ tại phòng HĐ (BGH, Đại diện 

CĐ, Đoàn TN, GV bồi dưỡng, HS dự thi) 

Cô Phạm Thị Dinh 

Thứ 3  

30/03/2021 

- Dạy và học theo TKB 

- HS 12 đăng ký tuyển sinh khối ngành Quân sự khám sức khỏe tại TT Y tế 

huyện Ea Kar từ 7h00 

- Tập huấn TEMIS tại TT GDTX tỉnh Đắk Lắk, thời gian: từ ngày 30/3 đến 

31/3, tp: cô Phạm Thị Dinh và thầy Đức Khanh 

Thầy Nguyễn 

Thanh Dũng 

Thứ 4 

31/03/2021 

- Dạy và học theo TKB 

- Nhập điểm kiểm tra từ 14h00 

- Dạy học chuyên đề  

+ Tổ Vật lý: Từ 13h30-15h00 tại Phòng HĐ 

+ Tổ Toán: Từ 15h00-16h30 tại Phòng HĐ 

+ Tổ Ngữ văn: Tiết 1, 2 tại lớp 11C8 

Thầy Nguyễn 

Thanh Dũng 

Thứ 5  

01/04/2021 

- Dạy và học theo TKB 

- Công bố điểm kiểm tra (buổi chiều) 

- Thi Olympic 30/4 tại Tp HCM (1-5/4/2021) 

- HS 12 đăng ký tuyển sinh khối ngành Công an nhân dân từ 1-9/4 tại Công an 

huyện Ea Kar 

Thầy Nguyễn 

Thanh Dũng 

Thứ 6  

02/04/2021 

- Dạy và học theo TKB 

- Nhận đăng ký phúc khảo bài KT (buổi sáng) 

- Hội nghị công tác Công đoàn từ 8h00 tại trường Hoàng Việt (Tp: Thầy Th. 

Dũng, thầy Th. Thắng, cô Lê) 

- Dạy học STEM tiết 2,3 tại phòng Hội đồng: Tổ Hóa học 

Thầy Huỳnh Bảo 

Luân 

Thứ 7  

03/04/2021 
  

Chủ nhật 

04/04/2021 
  

Ea Kar, ngày 27 tháng 03 năm 2021 

HIỆU TRƯỞNG 

(đã ký) 

Phạm Thị Dinh 

https://temis.csdl.edu.vn/
https://tinyurl.com/huongdanTEMIS2020

