
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK 
TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ 

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

 
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 0 

Từ 30/8/2021 đến 05/9/2021 
 

1. Kế hoạch chung 
- Toàn thể CB, GV, NV và HS trường THPT Ngô Gia Tự thi đua lập thành tích chào mừng 76 năm Ngày Quốc 

khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2021), phối hợp với các cấp, các ngành, đoàn kết, khắc phục khó 
khăn, chuẩn bị các điều kiện và tâm thế tốt nhất đón chào năm học mới 2021-2022. 

- Tiếp tục tuyên truyền, tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện nghiêm túc khuyến 
cáo 5K của Bộ Y tế. 

- BGH hoàn thiện công tác tổ chức nhà trường, biên chế giáo viên, biên chế lớp học, phân công chuyên môn, 
sắp xếp thời khóa biểu khoa học, kịp thời và hiệu quả. 

- Các tổ chức và cá nhân lập kế hoạch hoạt động cho năm học mới, chuẩn bị tổ chức Lễ khai giảng trực tuyến 
năm học 2021-2022, các điều kiện cho dạy và học Online. 

- Tổ trưởng chuyên môn chỉ đạo lên kế hoạch chương trình giảng dạy Học kỳ I năm học 2021-2022 căn cứ vào 
các công văn hướng dẫn và chương trình giảm tải, phân công CM kịp thời, khoa học, công bằng và hiệu quả.  

- GVCN chủ trì họp trực tuyến, ổn định công tác tổ chức lớp, phổ biến nội quy lớp học, nội quy học trực tuyến, 
phối hợp với cha mẹ học sinh, rà soát các điều kiện cho việc dạy và học trưc tuyến cho năm học mới. 

- Triển khai công tác BDTX, NCKH và tổ chức cuộc thi KHKT năm học 2021 - 2022. 
2. Kế hoạch cụ thể 
Thời gian Nội dung công việc Trực cơ quan 

Thứ 2  

30/8/2021 

- Họp BGH, Bí thư đoàn TN và Tổ trưởng tổ Tin – Khảo thí từ 8 giờ 00 phút tại phòng 
HT Cô Phạm Thị Dinh 

Thứ 3 
31/8/2021 

- Họp Đảng ủy từ 14 giờ 00 phút đến 15 giờ 00 tại Phòng Truyền thống 

- Họp giáo viên cốt cán từ 15 giờ 00 tại Phòng Truyền thống  
Thầy Nguyễn 
Thanh Dũng 

Thứ 4 

01/9/2021 

- Tập huấn sử dụng Công nghệ thông tin theo hình thức trực tuyến từ 8 giờ 00 cho toàn 
thể CB, GV, NV nhà trường (Giáo viên phụ trách: Thầy Khanh, Cô Bùi Liên và cô Ánh 
Ngọc) 

- Họp Chi bộ tháng 9 năm 2021 từ 14h00 (lựa chọn hình thức phù hợp) 

Cô Phạm Thị Dinh 

Thứ 5  

02/9/2021 
- Nghỉ Lễ Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam 

Thầy Nguyễn 
Thanh Dũng 

Thứ 6  

03/9/2021 

- Tổ chức buổi nói chuyện trực tuyến từ 20h-21h tối ngày 3,4,5/9/2021 với chủ đề “Bí 
quyết khai thác Công nghệ thông tin để học tập hiệu quả của các “sao” gen Z” trên 
các ứng dụng: Zoom/Teams và Live Stream trên Facebook (Fanpage của trường và 
Fanpage của NEC) do BGH, CLB Tiếng Anh, tổ Ngoại ngữ, thầy Khanh phối hợp tổ 
chức 

+ Khách mời: Các cựu học sinh  

+ Thành phần: BGH, tổ Ngoại ngữ, BCH Đoàn TN, GVCN của 38 lớp, học sinh toàn 
trường và những người quan tâm  

Cô Phạm Thị Dinh 

Thứ 7  

04/9/2021 
- Chuẩn bị Khai giảng trực tuyến năm học mới 2021-2022 

Thầy Nguyễn 
Thanh Dũng 

Chủ nhật 

05/9/2021 

Tổ chức Khai giảng trực tuyến năm học mới 2021-2022 từ 8 giờ 00 phút  

+ Thành phần trực tiếp: Khách mời, cốt cán nhà trường tại phòng Hội đồng  

+ Thành phần trực tuyến: Toàn thể CB, GV, NV, HS, cha mẹ HS của trường và những 
người quan tâm trên Teams/ Facebook/ Youtube 

+ Yêu cầu: tham gia đầy đủ, đúng giờ, mặc trang phục phù hợp 

Cô Phạm Thị Dinh 

   Ea Kar, ngày 28 tháng 8 năm 2021 
Hiệu trưởng 

(đã ký) 
Phạm Thị Dinh 


