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TRƯỜNG THPT BUÔN MA THUỘT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH TUẦN 31 

Từ ngày 25/04/2022 đến ngày 30/04/2022 

Thứ/ 

Ngày 
Sáng Chiều 

HAI 

25/04 

- Chào cờ, giao ban GVCN, sinh hoạt lớp. 

- Dạy và học trực tiếp 03 khối lớp. 

- Dạy và học trực tiếp 03 khối lớp. 

 

BA 

26/04 

- Dạy và học trực tiếp 03 khối lớp. 

 

- Dạy và học trực tiếp 03 khối lớp. 

 

TƯ 

27/04 

- Dạy và học trực tiếp 03 khối lớp. 

 

- Dạy và học trực tiếp 03 khối lớp. 

- 15h00: Họp tổ chuẩn bị hồ sơ, minh chứng 

đánh giá công tác thi đua năm học 2021-

2022 (Thành phần theo QĐ). 

NĂM 

28/04 

- Dạy và học trực tiếp 03 khối lớp. 

 

- Dạy và học trực tiếp 03 khối lớp. 

 

SÁU 

29/04 

- Dạy và học trực tiếp 03 khối lớp. 

 

- Dạy và học trực tiếp 03 khối lớp. 

 

BẢY 

30/04 
Nghỉ Lễ Ngày Giải phóng Miền Nam, thống 

nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022) 

Nghỉ Lễ Ngày Giải phóng Miền Nam, 

thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022) 

CN 

01/05 
Nghỉ Lễ Quốc tế Lao động 01/5. Nghỉ Lễ Quốc tế Lao động 01/5. 

 

Ghi chú: 

1. Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của CBQL, GV, NV và HS 

về biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.  
2. Tiếp tục rà soát nội dung, chương trình, tiến độ. Dạy bù nếu chậm chương trình, kiểm tra bổ 

sung nếu thiếu con điểm kiểm tra (Bám sát Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT, 12/12/2011 và Thông 

tư 26/2020/TT-BGDĐT, ngày 26/8/2020).  
3. GVCN lớp 12 tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn HS bổ sung các loại giấy tờ đăng ký tham dự Kỳ 

thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Rà soát, đối khớp thông tin giữa các loại giấy tờ của hồ sơ đăng ký 

dự thi. 

4. Tiếp tục phụ đạo, ôn tập cho HS lớp 12 dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022 theo TKB (Tuần 

thứ 3). 

5. Triển khai hoạt động GDHN tháng 4 (Thứ Hai, ngày 25/4 ) với chủ đề:  

- Khối 10, Chủ đề 8: Tìm hiểu một số nghề thuộc các ngành Y và Dược. 

- Khối 11, Chủ đề 6: Tôi muốn đạt được ước mơ. 

- Khối 12, Chủ đề 7: Thanh niên lập thân, lập nghiệp. 

6. Nghỉ dạy và học vào ngày 02/5/2022, thứ Hai (Nghỉ bù Lễ Quốc tế Lao động 01/5). 

7. Kiểm tra không tập trung HK2 các khối lớp (Tuần 32, 33, 34, từ 02/5/2022 đến 21/5/2022). 

8. Các tổ CM nộp đề, đáp án kiểm tra tập trung HK2 khối 12 chậm nhất vào ngày 02/5/2022 

(người nhận: Thầy Tòng). Tổ tiến hành in sao đề từ ngày 03/5/2022 (Tổ in sao theo QĐ). 

            

                   HIỆU TRƯỞNG 

                (Đã ký) 

           Lê Văn Thái 


