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1. Kế hoạch chung 

- Toàn thể CB, GV, NV và HS trường THPT Ngô Gia Tự phối hợp với các cấp, các ngành, tiếp tục tuyên 

truyền, tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đoàn kết, khắc phục khó khăn, chuẩn bị các 

điều kiện và tâm thế tốt nhất cho dạy và học trực tiếp. 

- Giáo viên và HS tiếp tục tham gia cuộc thi “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM” và 

các cuộc thi do Sở phát động. 

- Thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 Ban hành Quyết định tạm thời “Thích ứng an toàn, 

linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, các công văn chỉ đạo của Bộ, Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk,  CV số 

2221/UBND-VP ngày 16/10/2021 của UBND huyện Ea Kar v/v tổ chức dạy học từ 18/10/2021. 

- Thực hiện nghiêm túc Phương án phòng chống dịch bệnh COVID -19 của trường THPT Ngô Gia Tự được 

đăng trên Website nhà trường.  

- Các tổ CM hoàn thiện Hồ sơ CM của tổ và của GV theo đúng quy cách của trường, tiếp tục triển khai cuộc 

thi “Thiết kế bài giảng điện tử”. Tổ Sinh -CN hoàn thiện Hồ sơ thi nghề Phổ thông.  

- Các tổ chức và cá nhân phối hợp chuẩn bị các loại hồ sơ liên quan để thực hiện Kế hoạch công tác thanh 

tra, kiểm tra dự kiến vào Tháng 11 năm học 2021-2022.  

- Các Báo cáo viên và GV tham gia tập huấn tổ chức dạy học trực tuyến và tập huấn lại cho GV tổ mình.  

- Tổ phòng dịch, Đoàn TN, Giám thị, GVCN phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh và GV bộ môn để thực 

hiện phòng chống dịch bệnh, làm tốt công tác báo cáo, quản lý và giám sát học sinh học trực tiếp hiệu quả. 

- Tiếp tục triển khai công tác bồi dưỡng HSG, BDTX, NCKH và cuộc thi KHKT NH 2021 - 2022. 

- Lao động theo kế hoạch. 

2. Kế hoạch cụ thể 

 

Thời gian Nội dung công việc Trực cơ quan 

Thứ 2 

25/10/2021 

- Dạy và học chính khóa và Dạy thêm học thêm tại trường theo TKB Lần 4  

- Hội ý GVCN (Tiết 1) 

Cô Phạm Thị 

Dinh 

Thứ 3 

26/10/2021 

- Dạy và học theo TKB và PPCT  

- Hạn chót các Tổ trưởng thu và nộp bài BD chính trị về Thầy Thanh Dũng  

Thầy Nguyễn 

Thanh Dũng 

Thứ 4 

27/10/2021 

- Dạy và học theo TKB và PPCT  

- Tập huấn trực tuyến từ 14h00 Hoạt động Trải nghiệm, hướng nghiệp cho tất cả 

CB-GV-NV. GV phụ trách (Cô Nguyễn Thị Ngọc Anh, thầy Khanh, thầy Luân) 

- Hạn chót các tổ CM kiểm tra Hồ sơ CM của tổ và gửi Báo cáo Tháng 9, 10 về 

thầy Thanh Dũng. 

Cô Phạm Thị 

Dinh 

Thứ 5  

28/10/2021 

- Dạy và học theo TKB và PPCT  

- GVCN nhận Biên bản họp CMHS tại phòng Văn thư (cô Hoài Thu) 

Thầy Nguyễn 

Thanh Dũng 

Thứ 6  

29/10/2021 

- Dạy và học theo TKB và PPCT  

- Hạn chót các tổ nộp Ma trận đề kiểm tra giữa kỳ 1 cho thầy Khanh 

Thầy Nguyễn 

Thanh Dũng 

Thứ 7  

3010/2021 
- Dạy Nghề Phổ thông 

Thầy Nguyễn 

Thanh Dũng 

Chủ nhật 

31/10/2021 

- Họp Cha mẹ Học sinh các lớp từ 8h00  (Kính nhờ GVCN gửi Giấy mời cho 

CMHS) 

Cô Phạm Thị 

Dinh 

 

Ea Kar, ngày 24 tháng 10 năm 2021 

Hiệu trưởng 

(đã ký) 

Phạm Thị Dinh 


