
            SỞ GD&ĐT ĐẮK LẮK   LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02 

TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG              
     Từ ngày 20/9 đến ngày 26/9  năm 2021 

 

Thứ /ngày SÁNG CHIỀU 

HAI 

20/9 

+ Dạy và học trực tuyến tuần thứ 2 (Có 

điều chỉnh giờ dạy ca 2 và bổ sung 

tiết SH lớp cuối tuần vào ngày thứ 7) 

+ TTCM, NTCM căn cứ các hướng 

dẫn và phụ lục điều chỉnh nội dung dạy 

học của Bộ GD&ĐT để điều chỉnh kế 

hoạch dạy học, giáo dục của TCM, 

Tiếp tục hướng dẫn xây dựng kế hoạch 

cho GV; Trao đổi cách quản lý hồ sơ 

trên OneNote.com. 

  

+ Làm việc trực tuyến theo kế hoạch. 

+ Tiếp tục xây dựng Quy chế kiểm tra, 

đánh giá học trực tuyến. 

BA 

21/9 

+ Làm việc trực tuyến theo kế hoạch  

+ Khai mạc trực tuyến các Khóa bồi 

dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán Mô 

đun 4 (đợt 1): Cô Tuyết 

+ Tặng quà cho các cháu thiếu niên, 

nhi đồng là con CBGVNV nhà trường: 

Công đoàn. 

+ Làm việc trực tuyến theo kế hoạch 

TƯ 

22/9 

+ Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 

học 2020 - 2021, triển khai nhiệm vụ 

năm học 2021 - 2022 và sơ kết 01 năm 

thực hiện Chương trình giáo dục phổ 

thông 2018 lúc 8 giờ 00 tại tại UBND 

thị xã: T. Thọ. 

 

+ Làm việc trực tuyến theo kế hoạch  

NĂM  

23/9 

+ Làm việc trực tuyến theo kế hoạch + Làm việc trực tuyến theo kế hoạch 

SÁU 

24/9 

+ Làm việc trực tuyến theo kế hoạch + Làm việc trực tuyến theo kế hoạch 

BẢY  

25/9 

+ Làm việc trực tuyến theo kế hoạch   

CN  

26/9 
+ Kiểm tra kế hoạch dạy học và giáo dục của TCM trên Onenote: BGH 

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

có yêu cầu mới trong tuần. 

Buôn Hồ, ngày 11 tháng 9 năm 2021 
 HIỆU TRƯỞNG 

                

 

           

 



 

     LÊ VĂN THỌ 


