CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GDĐT THÁI NGUYÊN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TRƯỜNG THPT DƯƠNG TỰ MINH

Số: 123/KH-THPT DTM

TP. Thái Nguyên, ngày 28 tháng 5 năm 2021

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC HÈ NĂM 2021
1. Từ ngày 30/5/2021 đến ngày 02/6/2021: Thu hồ sơ tuyển sinh
2. Ngày 27/5/2021: Bế giảng năm học 2020-2021 (bằng hình thức trực tuyến hoặc gửi
tài liệu tổng kết năm học).
3. Ngày 04/6/2021:
- Báo cáo số liệu ĐKDT; Duyệt danh sách học sinh đề nghị trúng tuyển thẳng đợt 1
vào lớp 10 (danh sách, đĩa dữ liệu tuyển sinh, số phòng thi)
- Các tổ CM hoàn thành chẩm điểm, đánh gia kết quả BDTX của GV đã đăng ký
đầu năm học
4. Từ 31/5/2021 đến 04/6/2021 và từ ngày 10/6/2021-03/7/2021: Ôn thi tốt nghiệp
THPT trực tuyến hoặc ôn thi tốt nghiệp THPT trực tiếp cho HS lớp 12 (nếu học sinh
được đến trường)
5. Ngày 05/6/2021:
- Nhận bảng ghi tên dự thi,danh sách niêm yết phòng thi, phiếu thu bài ...
- Phối hợp để lắp camera giám sát phòng bảo quản bài thi, để thi tốt nghiệp THPT
6. Chiều ngày 05/6/2021: HS đăng ký thi tuyển sinh vào lớp 10 xem danh sách, SBD,
phòng thi ...
7. Ngày 03/6/2021:
- Nhận QĐ coi thi vào 10 tại Sở
8. Từ ngày 02/6/2021 đến ngày 03/7/2021:
HS lao động phục vụ HĐ thi: Đ/c Huế xây dựng kế hoạch phục vụ cho 2 kỳ thi:
Tuyển sinh từ ngày 07-09/6/2021 và tốt nghiệp THPT từ ngày 06-09/7/2021
9. Ngày 07/6/2021:
- Từ 7h30: Họp lãnh đạo HĐCT
- Từ 8h00: Họp toàn thể HĐCT tuyển sinh ( những đ/c tham gia )
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- Từ 14h00: Làm thủ tục dự thi cho thí sinh, đính chính sai sót (nếu có) và nghe
phổ biến quy chế thi, lịch thi; Chủ tịch HĐCT nhận đề thi tại HĐ in sao đề thi
10. Ngày 08-9/6/2021: Thi tuyển sinh theo lịch
11. Từ ngày 13-20/6/2021: GV chấm thi tuyển sinh vào lớp 10 theo QĐ của Sở
12. Từ ngày 10/6/2021 đến ngày 03/7/2021: Khối 12 tiếp tục học ôn thi tốt nghiệp
THPT và nhận giấy báo dự thi
13. Ngày 22/6/2021: Công bố điểm thi tuyển sinh vào lớp 10
14. Ngày 23/6/2021: Họp bàn phương án tuyển sinh
15. Ngày 25/6/2021: Duyệt và công bố kết quả tuyển sinh
16. Ngày 26/6/2021: Thực hiện công tác tuyển sinh bổ sung vào lớp 10
17. Từ ngày 06/7/2021 đến ngày 09/7/2021: Giáo viên coi thi tốt nghiệp THPT theo QĐ
18. Trước ngày 03/7/2021: Nhận đơn phúc khảo thi tuyển sinh
19. Trước ngày 03/7/2021: Nộp danh sách phúc khảo thi tuyển sinh về Sở
20. Ngày 12/7/2021: Từ 7h15: Tập trung học sinh thi lại, rèn luyện lại trong hè, học sinh
đăng ký học ôn hè (Dự kiến)
21. Ngày 26/7/2021:
- Từ 8h00: Công đoàn, các đ/c đoàn viên chi đoàn giáo viên, 10 đoàn viên lớp...
có mặt tại trường đi dọn dẹp, thắp hương tại Đài tưởng niệm phường Quang Vinh.
- Từ 18h30: Thắp hương tri ân tại nghĩa trang Dốc Lim theo kế hoạch của thành
đoàn.
22. Ngày 02/8/2021: Từ 8h00: Họp cơ quan
23. Ngày 03/8/2021: Từ 8h00: Tập trung học sinh toàn trường (Dự kiến)./.
Nơi nhận:
- Ban giám hiệu;
- Thành viên HĐTĐ nhà trường;
- Lưu VP.

HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Phan Vĩnh Thái

