
            SỞ GD&ĐT ĐẮK LẮK   LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 04 

TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG              
     Từ ngày 11/10 đến ngày 17/10  năm 2021 

 

Thứ /ngày SÁNG CHIỀU 

HAI 

11/10 

+ Phổ biến Kế hoạch thi Ý tưởng 

KHKT trong học sinh năm 2021: T. 

Nga 

+ Bồi dưỡng Module 4: CBGV 

+ Làm việc trực tuyến theo Kế hoạch 

+ Họp TCM định kỳ tháng 10: Các 

tổ bố trí, lên lịch họp trong tuần. 

(TT thông báo tổ viên gửi phiếu đánh 

giá xếp loại tháng 9 của cá nhân và 

tổng hợp theo mẫu lên OneNote) 

 

BA 

12/10 

+ Làm việc trực tuyến theo Kế hoạch 

 

+ Làm việc trực tuyến theo Kế hoạch 

 

TƯ 

13/10 

+ Làm việc trực tuyến theo Kế hoạch 

 

+ Làm việc trực tuyến theo Kế hoạch 

 

 

NĂM  

14/10 

+ Phổ biến Kế hoạch thi Nghề phổ 

thông năm 2021: T. Nga 

+ Quyết định Tổ dữ liệu thi Nghề PT: 

T. Thọ 

+ Làm việc trực tuyến theo Kế hoạch 

 

 

SÁU 

15/10 

+ Làm việc trực tuyến theo Kế hoạch. 

+ Đăng tải hướng dẫn thực hiện nhiệm 

vụ năm học 2021 – 2022 và một số văn 

bản đã gửi dự thảo: HT 

+ Làm việc trực tuyến theo Kế hoạch 

+ 17g00: Hạn cuối nộp ý tưởng KHKT 

dự thi cấp trường. 

 

BẢY  

16/10 

+ Làm việc trực tuyến theo Kế hoạch + 14g00: Họp Liên tịch, triển khai 

chấm thi cấp trường ý tưởng 

KHKT trong học sinh: Theo QĐ 

CN 

17/10 

+ Thông báo các Ý tưởng được chọn: T. Nga 

 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 9 tháng 10 năm 2021 
 HIỆU TRƯỞNG 

                

 

           

 

 

 

     LÊ VĂN THỌ 


