
 LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 4 
(Từ 29/03/2021 - 02/05/2021)  

*Sở GD&ĐT 
-Đăng ký thi Tốt nghiệp THPT. 
-Thi HSG11 (07-04 đến 08-04) 
-Thanh tra chuyên ngành về tiến độ chương trình, dạy thêm học thêm. 
-Thi cấp chứng nhận Nghề PT. 
*Trường THPT HTK 
-Tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ chuyên môn 
-Hướng dẫn ôn tập và kiểm tra HK II. 
-Triển khai đề cương ôn thi học kì cho học sinh 3 khối, tổ chức ôn thi và tổ chức thi học kì 2 cho khối 
12; thi thử TN. 
- HS12 đăng ký dự thi. GVCN 12 rà soát chính xác thông tin đăng ký dự thi. Việc kiểm tra dữ liệu và 
hồ sơ thí sinh có thể  sắp lịch đột xuất do hiện nay Bộ chưa có lịch cụ thể. 
-Tổ chức thi Tốt nghiệp nghề PT cho học sinh khối 11. 
-GVBM tự kiểm tra bù trong trường hợp HS vắng kiểm tra (kể cả các học sinh trong đội thi HSG 
và thi TDTT cấp tỉnh), khẩn trưởng vào điểm SMAS (không để tập trung vào cuối kỳ).  
* Ban văn thể 
 Phối hợp với một tổ chuyên môn  tổ chức sinh hoạt văn nghệ, nói chuyện về ngày 30/4. 
*Ban quản sinh: kiểm tra đột xuất vệ sinh trong lớp (đặc biệt trong hộc bàn). 
CÔNG TÁC PHỐI HỢP 
* Công Đoàn:  Thăm Mẹ VNAH  
* Đoàn Thanh Niên 
- Phát thanh chào mừng ngày hội thống nhất đất nước 
- Kiểm tra chương trình rèn luyện Đoàn viên 
- Tổng vệ sinh và viếng hương mộ Cụ Huỳnh Thúc Kháng. 

TT LỊCH CÔNG TÁC 

Tuần 30 
(29/03 

đến 
04/04) 

Áp dụng TKB số 4.  
Thứ 2 (29/03): 7h00 Chào cờ. 
Thứ 3 (30/03): 13h30 Kiểm tra GK Lý 11, Sinh 11. 
Thứ 4 (31/03): 13h30 Kiểm tra GK Lý 10, Hóa 10, Anh 10. 
                         14 giờ 00 đến 16h15 khối 11 học NPT. 
Thứ 5 (01/04): 14h00: Họp hội đồng.  
Thứ 7 (03/04): 13h30 Kiểm tra GK Toán 10. 
                          14h00 hướng dẫn HS12 viết hồ sơ thi. 

 
 
 
 

TUẦN 31 
(05/04 đến 

11/04) 
 

Hoàn chỉnh dần hồ sơ thi tốt nghiệp; GVBM rà soát và bổ sung bài kiểm tra bù cho 
HS còn thiếu; phân công ra đề cương cho HS10,11 (hạn cuối đề cương đến với HS 
là 20-04) 
Thứ 2 (05/04): Chào cờ BQS; Tổ Toán trao đổi học tập. 
Thứ 3 (06/04): Sáng học bình thường. 
                         Chiêu: Khối 11 học NPT (thay chiều thứ 4 do họp HĐ thi HSG11). 
Thứ 4 (07/04): Sáng học bình thường. Chiều 14h00 họp HĐ thi HSG11. 
Thứ 5 (08/4): Sáng thi HSG 11 cấp tỉnh. 
                        Chiều: Học bù Sáng thứ 5 (do nghỉ thi HSG11)   
Thứ 7 (10/04): 7h30 Hội ý (Nguyên, Luận, Hòa)  
GVCN và HS rà soát dữ liệu đăng ký thi TN 2021. HS12 lên mạng kiểm dò trực 
tuyến thông tin dự thi THPT quốc gia. 



 
TUẦN 32 
(12/4 đến 

18/4) 
 

*VP chuẩn bị phương án thu chi cho thi Nghề PT. 
Thứ 2 (12/04): Chào cờ BQS; Tổ Văn trao đổi học tập.  
Thứ 3 (13/04): Sáng học bình thường. Chiều: GV dạy nghề ôn tập và kiểm tra kết thúc 
chương trình học nghề phổ thông. 
Thứ 4 (14/04): 14h00 GV dạy nghề hoàn thành điểm trên SMAS. 
Thứ 5 (15/04): 14h00 Sinh hoạt chuyên môn tổ. Kiểm tra hồ sơ GV. 
*Các bộ phận chuẩn bị đầy đủ CSVC, hồ sơ thi (sổ điểm, sổ ghi đầu bài...), ấn phẩm 
thi,...cho kì thi tốt nghiệp nghề PT. 
Thứ 6 (16/04): GVCN 11 hoàn thành việc thu lệ phí thi NPT. 
Thứ 7 (17/04): 7h30 Hội ý (Nguyên, Luận, Hòa) 
                          14h00 họp HĐ thi NPT. 
Chủ nhật (18/04): 6h30 thi NPT. 

TUẦN 33 
(19/4 đến 

25/4) 
 

Học chính khóa, học thêm bình thường. 
*GVBM12 tổ chức kiểm tra học kỳ 2 tất các các môn Lý, Hóa, Sinh, Tin, Công 
nghệ, Sử, Địa, GDCD  tại lớp theo TKB (có thể tự sắp xếp mượn tiết kiểm tra ở tuần 
33. 
* GVBM12 vào điểm kiểm tra HK2 các môn không tập trung trên SMAS trước 
11h00 ngày 26/04, các môn tập trung trước 17h00 ngày 27/04. 
*GVCN12 làm việc với BQS để xép loại hạnh kiểm HS. 
Thứ 2 (19/04): Chào cờ BQS; Tổ Ngoại Ngữ trao đổi học tập.  
Thứ 3 (20/04): Đoàn TN thăm mộ cụ Huỳnh. 
Thứ 4 (21/04): Nghĩ lễ ngày giổ tổ. 
Thứ 5 (22/04): Rà soát hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp. 
                         13h30 Kiểm tra HK2 môn Văn 12 (90 phút).  
Thứ 7 (24/04): Hội ý (Nguyên, Luận, Hòa). 
                          13h30 Kiểm tra HK2 môn Toán 12 (90 phút), Anh 12 (60 phút) 

TUẦN 34 
(26/4 đến 

02/05) 
 

Áp dụng TKB số 5 (thay đổi giữa HK2). 
 Thứ 2 (26/04): Chào cờ BQS.  
         Nguyệt gởi giáy mời họp thường trực hội phụ huynh vào lúc 14h00 ngày 29/04. 
         GVCN 12 ra giấy mời họp PHHS vào lúc 15h00 ngày 29/04 
Thứ 3 (27/04): 12h55 học bù TKB dạy thêm thứ 6 (nghĩ lễ 30/04) 
  (Hạn cuối hoàn thành nhập xếp loại hạnh kiểm, điểm kiểm tra cuối kỳ khối 12). 
Thứ 4 (28/04): Từ 13h30 đến 15h25  họp tổ chuyên môn xếp loại lao động tháng 04. 
                          Từ 15h30 Họp xét kết quả cho khối 12.  
Thứ 5 (29/04): Sáng học bình thường,  
                         Chiều 14h00 họp thường trực Hội phụ huynh HS. 
                         Chiều 15h00 GVCN họp phụ huynh HS khối 12  
Thứ 6, 7 (30/4 đến 02/05): Nghỉ 

                                                                       Quảng Ngãi,  ngày   25 /03/2021 

P HIỆU TRƯỞNG 


