
            SỞ GD&ĐT ĐẮK LẮK   LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 04 

TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG              
     Từ ngày 04/10 đến ngày 10/10  năm 2021 

 

Thứ /ngày SÁNG CHIỀU 

HAI 

04/10 

+ Làm việc trực tuyến theo Kế hoạch 

+ Dạy và học theo TKB mới áp dụng 

từ ngày 04/10/2021. 

+ Làm việc trực tuyến theo Kế hoạch 

+ Gửi kết quả kiểm dò bổ nhiệm 

CDNNGV về Sở Giáo dục và Đào 

tạo: HT 
+ Dạy và học theo TKB buổi chiều 

các môn: TD, QP –AN  

BA 

05/10 

+ Làm việc trực tuyến theo Kế hoạch 

+ Nộp kết quả Rà soát báo cáo kinh 

phí đề nghị cấp bổ sung trong năm 

2021: C. Nga (NĐ theo NĐ 81, NĐ 

68) 

+ Làm việc trực tuyến theo Kế hoạch 

 

TƯ 

06/10 

+ Làm việc trực tuyến theo Kế hoạch 

 

+ Làm việc trực tuyến theo Kế hoạch 

 

 

NĂM  

07/10 

+ Làm việc trực tuyến theo Kế hoạch 

 

+ Kiểm tra hồ sơ giáo viên trên 

OneNote: TTCM 

+ Kiểm tra Kế hoạch TCM năm học 

2021 – 2022: HT, TKHĐ 

SÁU 

08/10 

+ Làm việc trực tuyến theo Kế hoạch 

 

+ Làm việc trực tuyến theo Kế hoạch 

 

BẢY  

09/10 

+ Làm việc trực tuyến theo Kế hoạch 

+ Gửi DS nhà giáo tiêu biểu tham 

dự “Lễ tuyên dương nhà giáo, cán 

bộ quản lý giáo dục tiêu biểu” năm 

2021: HT 

+ Hội Nghị CMHS trường: BGH, 

Đại diện HCMHS các lớp, GVCN, 

Đoàn TN. 

CN  

10/10 
 

 Lưu ý: CBGVNV thường xuyên cập nhật thông báo của BGH trên Zalo khi 

có yêu cầu mới trong tuần. 

 Các bộ phận tiếp tục hoàn thành kế hoạch theo nhiệm vụ được phân công. 

 

Buôn Hồ,ngày 02 tháng 10 năm 2021 
 HIỆU TRƯỞNG 

                

 

           

 

 

 

     LÊ VĂN THỌ 
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