
 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HCM 

TRƯỜNG THCS-THPT NGUYỄN KHUYẾN  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                 Số:   /TB-THCS-THPT-NK Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 7 năm 2022 

  

 

THÔNG BÁO  
V/v: Mời họp tổng kết Khóa sinh hoạt Hè 2022 và  

triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 

 

Kính gửi:  Hội đồng Quản trị, Ban Giám hiệu 

Thầy Tổng quản nhiệm 

Quý thầy, cô Tổ trưởng chuyên môn 

Quý thầy, cô giáo viên bộ môn và giáo viên quản 

nhiệm (có liên quan) 

  

Hội đồng Quản trị và Ban Giám hiệu trân trọng kính mời quý thầy, cô giáo 

viên bộ môn và giáo viên quản nhiệm (có tiết dạy chuyên môn) đến dự họp tổng 

kết Khóa sinh hoạt Hè 2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023, chi tiết 

như sau: 

Thời gian: Lúc 16g30 Thứ Năm, ngày 04-8-2022. 

Địa điểm: Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến (cơ sở 4) 

Số 327 Quốc lộ 13 KP 5, P. Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức 

Nội dung họp: 

1. Từ 16g30 – 17g00: Họp chung toàn thể giáo viên với các nội dung: 

- BGH báo cáo tổng kết Khóa sinh hoạt Hè 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 

học 2022-2023. 

2. Từ 17g05 – 18g00: Họp tổ chuyên môn với các nội dung: 

− Thảo luận và thông qua nhiệm vụ, kế hoạch giảng dạy của Tổ CM năm học 

2022-2023. 

− Thống nhất KHGD và giáo án lớp 10 theo CTGDPT 2018. 

− Thống nhất nội dung, hình thức các đề kiểm tra định kỳ theo lịch kiểm tra 

chung toàn trường. 

− Lập kế hoạch hoạt động trải nghiệm, sân chơi, hội thảo khoa học của tổ. 

Vì tính chất quan trọng của cuộc họp, đề nghị quý thầy, cô tham dự đông đủ 

và đúng giờ. 

     HIỆU TRƯỞNG 

Nơi nhận: 

− Như trên; 

− Lưu.            Hoàng Thái Dương (đã ký) 


