
LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 8/2022 

( Từ ngày 22/08 đến ngày 28/08/2022) 

Thứ-Ngày Nội dung công việc Ghi 

chú Buổi sáng Buổi chiều 
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(22/08/2022) 

- 8 giờ 00: Họp tổng kết công tác 

rèn luyện hè( TP:  BGH, Đoàn TN, 

GVCN lớp 10A9,11A4 và học sinh 

rèn luyện) 

- Làm việc bình thường  
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(23/8/2022) 

- 8 giờ 00: Họp chuẩn bị công tác 

khai giảng năm học mới 

- TP: BGH, TKHĐ, CTCĐ, Đoàn 

TN, Tổ Văn phòng.  

- 15 giờ 00: Thầy Toàn phụ trách tập 

huấn kiểm tra kết nối đường truyền .  
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(24/8/2022) 

Tập huấn “Đổi mới phương pháp, 

kỹ thuật và ứng dụng công nghệ 

thông tin trong dạy học”.  

Thời gian: 7 giờ 45 phút.  

Địa điểm: Tại phòng nghe nhìn.  

TP: Tổ trưởng, tổ phó chuyên môn.  

 

Tập huấn “Đổi mới phương pháp, kỹ 

thuật và ứng dụng công nghệ thông tin 

trong dạy học”. 

TP: Tổ trưởng, tổ phó chuyên môn 
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(25/8/2022) 

Tập huấn “Đổi mới phương pháp, 

kỹ thuật và ứng dụng công nghệ 

thông tin trong dạy học”.  

TP: Tổ trưởng, tổ phó chuyên môn 

Tập huấn “Đổi mới phương pháp, kỹ 

thuật và ứng dụng công nghệ thông tin 

trong dạy học”.  

TP: Tổ trưởng, tổ phó chuyên môn 
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(26/8/2022) 

- Cô Uyên dự hội nghị tổng kết tại 

điểm cầu trường THPT Nguyễn 

Bỉnh Khiêm. 

- Làm việc bình thường 

- 14 giờ 00: Thầy Tin, Cô Phương tập 

huấn bộ môn Lịch sử( Địa điểm: Trung 

tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh, số 01 

Lê Hồng Phong, thành phố Buôn Ma 

Thuột.) 
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(27/8/2022) 

- Thầy Tin, Cô Phương tập huấn bộ 

môn Lịch sử( Địa điểm: Trung tâm 

Giáo dục Thường xuyên tỉnh, số 01 

Lê Hồng Phong, thành phố Buôn 

Ma Thuột.) 

- Cô Thái An tập huấn “Xây dựng 

kế hoạch và tổ chức thực hiện Hoạt 

động trải nghiệm, hướng nghiệp ở 

trường phổ thông”  

( Địa điểm: Trung tâm Giáo dục 

Thường xuyên tỉnh, số 01 Lê Hồng 

Phong, thành phố Buôn Ma Thuột.) 

-Dự lễ kết nghĩa với Thôn Ecung xã 

Krông Buk. (TP: Cấp ủy, 

BGH,CTCĐ,ĐTN) 

- Thầy Tin, Cô Phương tập huấn bộ môn 

Lịch sử( Địa điểm: Trung tâm Giáo dục 

Thường xuyên tỉnh, số 01 Lê Hồng 

Phong, thành phố Buôn Ma Thuột.) 

 

- Cô Thái An tập huấn “Xây dựng kế 

hoạch và tổ chức thực hiện Hoạt động trải 

nghiệm, hướng nghiệp ở trường phổ 

thông”  

( Địa điểm: Trung tâm Giáo dục Thường 

xuyên tỉnh, số 01 Lê Hồng Phong, thành 

phố Buôn Ma Thuột.) 

 

 



CN 

(28/8/2022) 

- Thầy Tin, Cô Phương tập huấn bộ 

môn Lịch sử( Địa điểm: Trung tâm 

Giáo dục Thường xuyên tỉnh, số 01 

Lê Hồng Phong, thành phố Buôn 

Ma Thuột.) 

- Cô Thái An tập huấn “Xây dựng 

kế hoạch và tổ chức thực hiện Hoạt 

động trải nghiệm, hướng nghiệp ở 

trường phổ thông”  

( Địa điểm: Trung tâm Giáo dục 

Thường xuyên tỉnh, số 01 Lê Hồng 

Phong, thành phố Buôn Ma Thuột.) 

- Thầy Tin, Cô Phương tập huấn bộ môn 

Lịch sử( Địa điểm: Trung tâm Giáo dục 

Thường xuyên tỉnh, số 01 Lê Hồng 

Phong, thành phố Buôn Ma Thuột.) 

 

- Cô Thái An tập huấn “Xây dựng kế 

hoạch và tổ chức thực hiện Hoạt động trải 

nghiệm, hướng nghiệp ở trường phổ 

thông”  

( Địa điểm: Trung tâm Giáo dục Thường 

xuyên tỉnh, số 01 Lê Hồng Phong, thành 

phố Buôn Ma Thuột.) 

 

 

LƯU Ý: Bài thu hoạch chính trị hè năm 2022 ký nộp tại cô Thắng- Văn thư. 

Hạn cuối nộp bài: 10 giờ 30 phút ngày 30/08/2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


