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SỞ GD & ĐT TỈNH ĐẮK NÔNG 
TRƯỜNG THPT ĐẮK MIL 

 
Số: 130/ KH-THPT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
              Đắk Mil, ngày 04 tháng 5 năm 2022 

 

 

KẾ HOẠCH 
Tập huấn đăng ký thi, phổ biến quy chế thi, thông tin tuyển sinh Đại học, cao đẳng 

trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 
 

Thực hiện công văn số 1523/BGDĐT-QLCL ngày 19/4/2022 của Bộ giáo dục và 
Đào tạo V/v: Hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, trường THPT Đắk 
Mil xây dựng Kế hoạch số 130/KH-THPT ngày 04/5/2022 về tập huấn đăng ký thi, phổ 
biến quy chế thi, thông tin tuyển sinh Đại học, cao đẳng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 
năm 2022 với các nội dung sau 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tập huấn cho học sinh lớp 12 năm học 2021-2022 tự đăng ký thi TN THPT năm 
2022 bằng tài khoản cá nhân đã được cấp; 

-  Nắm một số thông tin cần thiết về tuyển sinh Đại học, cao đẳng năm 2022; 

- Nắm thông tin tổng quan về quy chế thi TN THPT năm 2022. (Tập huấn, học tập 
quy chế thi TN THPT sẽ tổ chức chi tiết lần sau). 

II. THỜI GIAN, HÌNH THỨC 

- Thời gian: Chiều ngày 05/5/2022  

+ Từ 13h30 đến 14h00 kết nối đường truyền, ổn định học sinh tại các lớp. 

 + Từ 14h00 tổ chức tập huấn. 

- Hình thức: Tập huấn trực tuyến cụ thể như sau 

  + Tại phòng HĐ nhà trường: Ban giám hiệu và Dữ liệu nhà trường tổ chức 
tập huấn. 

  + Tại 9 phòng học của 9 lớp 12: Gồm học sinh theo đơn vị lớp và GVCN 
của các lớp. GVCN các lớp chuẩn bị máy tính để kết nối đường truyền Meet; quản lý học 
sinh, điểm danh lớp mình; tiếp nhận và đọc câu hỏi (nếu có) của học sinh trong quá trình 
tập huấn. Học sinh có thể mang theo laptop để thực hành. 

Yêu cầu: GVCN và học sinh nghiêm túc trong quá trình diễn ra buổi tập 
huấn, mang theo giấy bút để ghi chép. 

Nơi nhận: 
   - Toàn trường; GVCN lớp 12; Học sinh lớp 12. 
   - Lưu VT. 
 

 

 


