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THÔNG BÁO 

ĐIỀU CHỈNH LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 03/2022 
 

1. Toàn trƣờng học offline (cả sáng và chiều) theo TKB hiện hành từ 21/3/2022.  

- Giáo viên cập nhật học sinh thuộc diện cách ly (đang là F0, F1) trên trang 

tính đƣợc ghim trong nhóm GVCN CNT. Các học sinh thuộc diện cách ly học trực 

tuyến. 

 - Tiết 5 ngày Thứ 7 (19/3/2022): GVCN + 1 học sinh phụ trách CNTT của lớp 

có mặt tại phòng học lớp mình để nhận bàn giao và nghe hƣớng dẫn sử dụng thiết bị 

dạy học trực tuyến. 

 - Học sinh ở nội trú chủ động trở lại KTX từ 20/3 để ổn định ăn nghỉ và dọn vệ 

sinh KTX. 

 

2. Ngày Thứ 2 (21/3/2022):  

* 14 giờ 00: Họp HĐGD tại tầng 4 nhà A. 

* 14 giờ 30: Họp tổ bồi dƣỡng chuyên môn và hoàn thiện hồ sơ chuyên môn, 

sáng kiến tại nhà B. Cuối buổi họp tổ, tổ trƣởng nộp toàn bộ sáng kiến cho đ/c Hồng 

(cách thức nộp nhƣ thông báo trong lịch công tác tháng 3/2022). 

* 15 giờ 30: Họp Đảng ủy tại tầng 2 nhà A. 

 

3. Chiều Thứ 7 + Ngày Chủ nhật (26+27/3/2022):  

* Thi thử tốt nghiệp THPT lần 2 cho khối 12 (thời gian thi và lịch thi cụ thể 

sẽ thông báo sau). Các thầy cô đƣợc phân công ra đề, sau khi đã duyệt đề nộp đề thi + 

đáp án (đánh máy) cho đồng chí Hồng Thanh (nộp kèm USB hoặc qua email 

hongthanhsu@gmail.com) trƣớc 17h ngày Thứ 2 (21/3/2022). Các thầy cô có nhu cầu 

coi thi đăng kí trực tiếp với đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thanh từ 18/3/2022 đến 

23/3/2022; Các thầy cô có ngƣời quen muốn dự thi đăng kí với giáo vụ nhà trường từ 

18/3/2022 đến 23/3/2022. 

* 13 giờ 50 ngày Thứ 2 (28/3/2022): Các đồng chí tổ trƣởng nhận bài từ giáo 

vụ để giao cho giáo viên chấm. 

* Lịch trả bài cho giáo vụ: Môn trắc nghiệm chậm nhất vào 8 giờ 00 ngày Thứ 

6 (1/4/2022). Môn Văn chậm nhất vào 8 giờ 00 ngày Thứ 7 (2/4/2022). GVCN K12 

nhận bài môn trắc nghiệm vào 10h00 ngày Thứ 6 (1/4), môn tự luận vào 9h30 ngày 

Thứ 7 (2/4).  

 

4. Ngày Thứ 2 (28/3/2022):  

 * 13 giờ 40 phút: Thi năng khiếu lần 4 cho Khối 10+11.  

- Thành phần: 100% học sinh Khối 10+11, lớp 11A1, 10A1 thi môn Toán 
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- Đề chuyên:  

+ Cấu trúc đề K11: Tối thiểu 50% nội dung kiến thức chuyên và tối đa 50% 

nội dung kiến thức thi tốt nghiệp THPT (nội dung kiến thức thi tốt nghiệp THPT ở 

mức độ 3, 4). 

+ Cấu trúc đề K10: 100% nội dung kiến thức chuyên. 

+ Hình thức: Tự luận. 

+ Thời gian làm bài: 180 phút. 

- Đề Toán cho lớp A1. 

+ Nội dung kiến thức: Tính đến tiến độ thực hiện chƣơng trình ở thời điểm thi 

với yêu cầu mức độ: Nhận biết + Thông hiểu là 60%; Vận dụng + Vận dụng cao là 

40%. 

+ Hình thức: Thi trắc nghiệm (60 phút), gồm 4 mã đề. 

- Các đồng chí đƣợc phân công ra đề nộp đề + đáp án (bao gồm 1 bản in và file 

dữ liệu, đã đƣợc duyệt qua tổ trƣởng, gửi vào hộp thƣ nghinthd@gmail.com) cho 

đồng chí Nghị chậm nhất là ngày thứ 2 (21/3/2022).  

- Coi thi: Theo phƣơng án ghép lớp đã gửi qua email toàn trƣờng và dán trên 

các bảng tin. Các GVCN trực tiếp coi thi và đúng 13 giờ 40 phút có mặt tại phòng 

giáo vụ để nhận đề thi + giấy thi, nộp bài tại phòng giáo vụ.  

- Chấm thi: Các GV nhận bài để chấm vào 9h sáng ngày Thứ 3 (29/3/2022), 

trả bài chậm nhất là tiết 2 ngày thứ 7(2/4/2022).  
 

Chú ý: Lịch trên có thể thay đổi tuỳ theo các thông báo của cấp trên, đề nghị các 

đồng chí theo dõi thường xuyên trên hệ thống tin nhắn.   

     
 

 HIỆU TRƯỞNG 
 

 

(đã ký) 

 

Trịnh Ngọc Tùng 
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