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CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN 18 

Từ ngày 04/01- 09/01/2021, năm học 2020 – 2021 

Ngày Giờ Nội dung công tác (Nơi công tác) Người phụ trách 

Thứ 2 
04/01 

Sáng Lên lớp theo TKB số 10 (thứ 6 ngày 01/01) TTr, TrLĐ: Đ/c Sinh 
 Tập huấn STEM (bộ môn Sinh học – đến ngày 04/01) Đ/c Thân, Diễm 

13h30 Họp Chi bộ (PA9)  

Thứ 3 
05/01 

  TrLĐ: Đ/c Lyna 
Sáng Kiểm tra cuối kỳ (lớp 10): Lịch sử, Tin học, Vật lý Lớp 10 

 Làm việc với Đoàn Thanh tra HC LĐ, TTCM, VP 
 Tập huấn STEM (bộ môn Hóa học – 01 ngày) Đ/c Thân, Khởi 

Thứ 4 
06/01 

  TrLĐ: Đ/c Sinh 
Sáng Kiểm tra cuối kỳ (lớp 10): Địa lý, Sinh học, Công nghệ Lớp 10 
Chiều Kiểm tra cuối kỳ (lớp 11&12): Lịch sử, Tin học, Vật lý Lớp 11 và 12 

 Tập huấn STEM (bộ môn Vật lý – đến ngày thứ 09/01) Đ/c Thân 

Thứ 5 
07/01 

  TrLĐ: Đ/c Sinh 
Sáng Kiểm tra cuối kỳ (lớp 10): Ngữ Văn, Hóa học Lớp 10 
Chiều Kiểm tra cuối kỳ (lớp 11&12): Toán, T.Anh, GDCD Lớp 11 và 12 

 Thứ 6 
08/01 

  TrLĐ: Đ/c Lyna 
Sáng Kiểm tra cuối kỳ (lớp 10): Toán, T.Anh, GDCD Lớp 10 
Chiều Kiểm tra cuối kỳ (lớp 11&12): Ngữ Văn, Hóa học Lớp 11 và 12 

Thứ 7 
09/01 

  TrLĐ: Đ/c Khanh 
Sáng Kiểm tra cuối kỳ (lớp 11&12): Địa lý, Sinh học, Công nghệ Lớp 11 và 12 

* Một số nhiệm vụ cụ thể:  
+ Lãnh đạo: 
- Thực hiện trực đơn vị nghiêm túc theo phân công của Hiệu trưởng; tập trung chỉ đạo việc PC dịch Covid -19 
- Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện nội quy nhà trường 
- Đ/c Khanh tiếp tục làm việc với Công an huyện về vụ việc HS đánh nhau ngày 17/12/2020. Đề xuất họp HĐ kỷ 
luật học sinh 
- Đ/c Sinh chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn học sinh và giáo viên trong thời gian sửa chữa mái nhà B bị hư 
hỏng do thiên tai. 
+ Văn phòng, TKHĐ, Ban LĐ: 
- VP thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên;  
- TKHĐ tham mưu TKB số 11 (áp dụng học kỳ II) 
- VP tham mưu phương án sửa chữa mái nhà dãy B kịp thời để đáp ứng yêu cầu dạy học. 
+ GVCN: 
- Quán triệt HS tuyệt đối chấp hành nghiêm chỉnh việc phân luồng tạm thời đảm bảo an toàn. 
- Chuẩn bị các nội dung sinh hoạt, đánh giá xếp loại hạnh kiểm học sinh học kỳ I. 
 + Các tổ chuyên môn, Giáo viên: 
- Thực hiện nhiệm vụ dạy học, coi kiểm tra theo kế hoạch;  Sinh hoạt chuyên môn; báo giảng trên Vnedu 
- Bồi dưỡng học sinh giỏi; hoàn thành BDCTGDPT modul 2, chuẩn bị thực hiện modul 3 
- Hoàn thành việc kiểm tra bù cho học sinh trước ngày 09/01/2021. 
 + Công tác khác:  
- BCHĐT đôn đốc thực hiện kế hoạch “Heo đất tiếp sức đến trường và Tết yêu thương”   
- Các đ/c được phân công nhiệm vụ hướng dẫn phân luồng đảm bảo an toàn ngày thứ 2 và các ngày kiểm tra HK 
thực hiện kịp thời theo công văn chỉ đạo.                   

                                                                              
                                                                          HIỆU TRƯỞNG 
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