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KẾ HOẠCH 

Tập huấn cho học sinh khối 12  

về công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT năm 2022 
 

Thực hiện Công văn số 1476/SGDĐN-NV2 ngày 22 tháng 4 năm 2022 

của Sở Giáo dục và Đào tạo V/v Tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi tốt nghiệp 

THPT và tuyển sinh năm 2022; 

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 và căn cứ vào tình hình thực tế, 

Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh xây dựng Kế hoạch Tập huấn cho học sinh khối 

12 về công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT năm 2022 với nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 

- Thông qua việc buổi tập huấn nhằm giúp học sinh nắm rõ quy chế thi, 

các thủ tục, hồ sơ cần có để tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT.  

- Học sinh nắm vững những thao tác, cách thức để đăng nhập hệ thống thi 

quốc gia để đăng kí thông tin dự thi tốt nghiệp, tuyển sinh vào đại học – cao đẳng. 

- Trang bị cho đội ngũ GVCN nắm vững nghiệp vụ tổ chức thi, để từ đó 

đô đốc, theo dõi các em hoàn thành hồ sơ dự thi đúng quy định. 

II. NỘI DUNG 

1. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự tập huấn 

a) Thời gian: Buổi chiều, ngày 27/4/2022 (Thứ Tư) 

- Ca 1: Từ lớp 12A01 đến lớp 12A05, có mặt tại Hội trường lúc 13h30; 

- Ca 2: Từ lớp 12A06 đến lớp 12A10, có mặt tại Hội trường lúc 14h30. 

b) Địa điểm: Hội trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh 

c) Thành phần tham dự: Ông Ngô Xuân Sơn – PHT, Đoàn TN, GVCN, 

Ông Nguyễn Sa Duy cùng toàn thể học sinh khối 12. 

2. Nội dung tập huấn 

Phần dành cho thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022 theo Công văn 

số 1476/SGDĐN-NV2 ngày 22 tháng 4 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo 

V/v Tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh năm 2022 và  

các công tác khác của nhà trường dành riêng cho học sinh khối 12. 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Giám hiệu  

Xây dựng và triển khai kế hoạch; Ông Ngô Xuân Sơn – PHT: Tham dự và 

chỉ đạo buổi tập huấn, kiểm diện thành phần tham dự. 

2. Đoàn TN 

Chuẩn bị Hội trường, ổn định nề nếp học sinh trong suốt quá trình tập huấn. 

3. Giáo viên chủ nhiệm  

Tham dự buổi tập huấn đúng giờ, kiểm diện học sinh và quản lý lớp. 

Riêng GVCN lớp 12A04 mời phụ huynh các em học sinh hòa cùng nhập tham 

dự. 

4. Ông Nguyễn Sa Duy – TTCM  

Chịu trách nhiệm tập huấn cho học sinh khối 12 theo như nội dung được 

quy định tại mục 2 của phần I. 

Trên đây là Kế hoạch Tập huấn cho học sinh khối 12 về công tác chuẩn bị thi 

tốt nghiệp THPT năm 2022 của trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, đề nghị các bộ 

phận, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện, nếu gặp khó khăn và vướng mắc 

liên hệ trực tiếp với Ban Giám hiệu để giải quyết./. 

Nơi nhận: 
   -   - Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng;  

      - Đoàn TN;  

      - GVCN khối 12; 

      - Niêm yết: bảng tin, website; 

      - Lưu: VT. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

 

Phan Anh Tuyến 

 

 

 

 

 

 


