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NỘI DUNG CÔNG TÁC

GHI CHÚ

07g00: Chào cờ (tại lớp).
GVCN sinh hoạt với học sinh; → hs làm bản kiểm điểm cuối năm → tự nhận
xét hạnh kiểm cuối năm; (GVCN nộp dự kiến hạnh kiểm học sinh);
GVCN 11: hướng dẫn HS 11 làm bản khảo sát chọn lớp TN hoặc XH; (Hạn
nộp làm ngày 17/5/2022, có chữ ký phụ huynh);
GVCN 12: hướng dẫn học sinh kiểm dò hồ sơ thi THPT, ký tên vào các bản
kiểm dò, nộp cho phòng học vụ; nộp ds đăng ký và đóng tiền đi đà lạt; triển
khai kế hoạch tổ chức Lễ tri ân; Triển khai kế hoạch ôn tập thi THPT;
09g00: Họp liên tịch;
Tiếp tuc rà soát và làm việc với học sinh chưa đóng học phí; (Cô Xuân)
Cung cấp danh sách thứ tự chụp hình lớp 12;
Chụp hình tốt nghiệp cho HS12; (GVCN có tham gia chụp hình)
14g30: hội nghị trao huy hiệu đảng – HT. A UBND Q.BT
Thầy Đoàn
8g00: dự họp Hội nghị khen thưởng – HT. A UBND Q. BT
Thầy Đoàn
GV dạy nghề nộp hồ sơ nghề của học sinh lớp 11;
Kỷ niệm 132 năm, ngày sinh Bác Hồ;
8g20 trường CĐ Văn hóa và Du lịch tiếp xúc và tư vấn hướng nghiệp HS 12.
9g00: Họp lãnh đạo hội đồng coi thi nghề THPT (THPT Trần Đại Nghĩa)
14g00: Hội nghị trực tuyến toàn quốc, triển khai KL-01/TW – HT.A UBND
Cô Hoài
Kiểm tra hồ sơ thi nghề cho học sinh lớp 11, chuẩn bị CSVC cho thi nghề;
Hạn cuối nhập tất cả các cột điểm và hạnh kiểm (dự kiến) vào SMAS
Chuẩn bị hồ sơ để xét hạnh kiểm cuối năm cho học sinh;

Thứ Bảy
21/5/2022
Chủ Nhật
22/5/2022
Văn bản mới
-1477/SGDĐT – VP, ngày 12 tháng 5 năm 2022, về tự kiểm tra và báo cáo kết quả việc
chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; → Cô Xuân báo cáo;
-1457/SGDĐT – VP, ngày 11 tháng 5 năm 2022, rà soát cung cấp thông tin học sinh chưa
được cấp căn cước công dân có gắn chíp; → Cô Hoài chỉ đạo GVCN thực hiện;
-1489/SGDĐT – GDTrH, ngày 13 tháng 5 năm 2022, Báo cáo thiết bị dạy học môn Giáo
dục quốc phòng và an ninh; → Thầy Đạt soạn dự thảo báo cáo → BGH (Cô Xuân);
-1396/SGDĐT – TCCB , ngày 6 tháng 5 năm 2022, Về thực hiện đánh giá, xếp loại chất
lượng cán bộ, công chức, viên chức năm học 2021-2022; → triển khai họp thi đua;
-1453/SGDĐT – KHTC , ngày 14 tháng 5 năm 2022, Về góp ý dự thảo ban hành Nghị
quyết quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ
năm học 2022-2023 và các năm học tiếp theo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo
Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ; → HT
-1492/SGDĐT – KHTC , ngày 13 tháng 5 năm 2022 Về xác định nhu cầu kinh phí bổ sung
để thực hiện Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND ngày 07 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng
nhân dân Thành phố; → Kế toán
-1485/SGDĐT – KHTC , ngày 13 tháng 5 năm 2022 Về triển khai thực hiện Chỉ thị số
07/CT-UBND ngày 21/4/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố; → Cô Xuân tham mưu;
- 1464/SGDĐT – CTTT , ngày 11 tháng 5 năm 2022 tăng cường công tác phòng, chống
đuối nước đối với trẻ em, học sinh năm 2022; → Cô Xuân soạn KH thực hiện
- 1436/SGDĐT – CTTT , ngày 11 tháng 5 năm 2022 điều chỉnh hướng dẫn định nghĩa ca
bệnh COVID-19 và biện pháp y tế đối với ca bệnh COVID-19 và người tiếp xúc gần;
- 1500/SGDĐT-KTKĐ, ngày 13 tháng 5 năm 2022 Hướng dẫn thi tốt nghiệp trung học
phổ thông năm 2022; → Cô Hoài đề xuất nội dung tập huấn;

Công tác cần giải
quyết
- Tăng cường công tác
chống dịch, bảo đảm
an toàn, kịp thời ngăn
chặn và cách ly các
trường hợp nhiễm
covid;
- Ôn tập chuẩn bị thi
nghề
khóa
ngày
25/5/2022
- Nhắc phục vụ tưới
cây… thực hành tiết
kiệm điện, nước;
- Gắn gờ giảm tốc, sửa
chữa máng xối nhà xe,
gắn băng rôn, khẩu
hiệu;

