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Từ ngày 13/7-17/7, năm học 2019 – 2020 

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

Thứ 2 

13/7 

 Lên lớp theo TKB số 23 TTr-TrLĐ: Đ/c Lyna 

08h30 Dự Hôi nghị CBCC tại Huyện ủy Đ/c Ngọc  

13h30 Họp lấy ý kiến phân loại mức độ HTNV (PA12) Thành phần (1) 

 Họp Hội đồng thi đua (phiên thứ nhất) Các thành viên HĐ 

Thứ 3 

14/7 

07h00 Tổ chức lế tổng kết năm học và Lễ tri ân, trưởng thành HS12 Toàn trường 

 Họp cơ quan (ngày sau khi kết thúc lễ tổng kết) CBGVNV 

 Họp Chi bộ (ngày sau khi kết thúc họp cơ quan) Đảng viên 

Thứ 4 

15/7 

 Lên lớp theo TKB số 23 TTr-TrLĐ: Đ/c Khanh 

08h00 Họp đánh giá chuẩn GV Thành phần (2) 

   

 Thứ 5 

16/7 

 Lên lớp theo TKB số 23 TTr-TrLĐ: Đ/c Ngọc  

08h00 Họp Hội đồng thi đua (phiên thứ 2-PA12) Các thành viên HĐ 

   

Thứ 6 

17/7 

 Lên lớp theo TKB số 23 TTr-TrLĐ: Đ/c Sinh 

07h30 Tập huấn nghiệp vụ thanh tra thi TN (Sở GD&ĐT) Đ/c Khanh 

* Một số nhiệm vụ cụ thể:  

+ Lãnh đạo: 

- Thực hiện nhiệm vụ trực theo phân công của Hiệu trưởng;   

- Chỉ đạo thực hiện các kế hoạch năm học theo lĩnh vực được phân công,  

- Các đ/c PHT hoàn thành các báo cáo cuối năm theo lĩnh vực phụ trách;  

+ Văn phòng, TKHĐ, Tổ CN& GDLĐ, TKHĐ: 

- VP thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên. 

- VP thực hiện  kế hoạch thực hiện hỗ trợ công tác tuyển sinh ĐH, CĐ;   
+ GVCN: 

- GVCN quán triệt học sinh dự lễ tổng kết đầy đủ. 

- GVCN chịu trách nhiệm quản lý học sinh trong buổi lễ tổng kết và tri ân, trưởng thành 

- GVCN phát thưởng cho học sinh lớp chủ nhiệm. 
 + Các tổ chuyên môn: 

- Tiếp tục ôn thi tốt nghiệp theo kế hoạch số 14 ngày 02/7/2020.. 

- GV tiếp tục nghiên cứu quy chế thi tốt nghiệp để chuẩn bị làm bài thu hoạch 

- Tham gia đầy đủ buổi lễ tổng kết và tri ân, trưởng thành. 
 + Ghi chú:  

- Thành phần (1): Dự họp lúc 13h30 ngày 12/7 gồm: Lãnh đạo, Tổ trưởng, BTĐTN, CTCĐ, TKHĐ 

- Thành phần (2): Dự họp lúc 08h00 ngày 15/7 gồm: Lãnh đạo, BTĐTN, CTCĐ, TKHĐ, TTVP, TPVP. 
  

 

            HIỆU TRƯỞNG 
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