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CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN 7 

Từ ngày 19/10-24/10, năm học 2020 – 2021 

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

Thứ 2 
19/10 

07h00 Sinh hoạt dưới cờ TTr, TrLĐ: Đ/c Lyna 
 Lên lớp theo TKB số 4 TTr 

13h30 Tổ chức giải bóng chuyền nam nữ Theo KH 
14h00 Họp tổ CBQLCC Đ/c Ngọc 
17h30 Toạ đàm kỷ niệm 90 năm ngày PNVN 20/10 Theo KH số 43 của BCHCĐ 

Thứ 3 
20/10 

 Lên lớp theo TKB số 4 TTr, TrLĐ: Đ/c Sinh 
 Tập huấn CBQL (Gia Nghĩa, dk 03 ngày) Đ/c Ngọc, Khanh 

14h00  Tham dự vòng CK cuộc thi ATGT Đ/c TX Nguyễn 

Thứ 4 
21/10 

 Lên lớp theo TKB số 4 TTr, TrLĐ: Đ/c Lyna 
 Làm việc với Đoàn Thanh tra nhiệm vu đầu năm học Đ/c Lyna, Sinh, Chiến, HHạnh 
   

 Thứ 5 
22/10 

 Lên lớp theo TKB số 4 TTr, TrLĐ: Đ/c Sinh 
   

Thứ 6 
23/10 

 Lên lớp theo TKB số 4 TTr, TrLĐ: Đ/c Lyna 
 SHCN  
   

Thứ 7 
24/10 

 Lên lớp theo TKB số 4 HS lớp 12, TrLĐ: Đ/c Khanh 
 Tổ chức giải bóng chuyền nam nữ Theo KH 

* Một số nhiệm vụ cụ thể:  
+ Lãnh đạo: 
- Thực hiện trực đơn vị nghiêm túc theo phân công của Hiệu trưởng 
- Đ/c Lyna triển khai nhiệm vụ kiểm tra định kỳ học kỳ I. 
+ Văn phòng, TKHĐ, Tổ CN& GDLĐ, TKHĐ: 
- VP thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên. 
- VP chuẩn bị âm thanh phục vụ “Sinh hoạt dưới cờ” 
+ GVCN: 
- Quán triệt HS thực hiện nghiêm chỉnh nội quy. 
- Thường xuyên lên sinh hoạt đầu giờ với lớp chủ nhiệm theo tinh thần đổi mới. 
- GVCN lớp 12B2 chuẩn bị nhiệm vụ “Khởi động tuần mới” ngày 19/10 
- GVCN lớp 12B7 chuẩn bị nhiệm vụ “Khởi động tuần mới” ngày 26/10 
 + Các tổ chuyên môn, Giáo viên: 
- Thực hiện nhiệm vụ dạy học theo kế hoạch;  Sinh hoạt chuyên môn; báo giảng trên Vnedu 
- Bồi dưỡng học sinh giỏi;  
- Thực hiện nhiệm vụ dạy thêm học thêm, nhiệm vụ kiểm tra định kỳ nghiêm túc theo kế hoạch; 
- Hoàn thành nhiệm vụ khảo sát bồi dưỡng theo modul 1 chương trình GDPT mới. 
- Theo dõi thực hiện lên lớp nghiêm túc TKB điều chỉnh (tuần 7) theo thông báo số 58 
 + Công tác khác:  
- ĐTN: Tăng cường công tác quản lý nề nếp,việc thực hiện nội quy học sinh 
- ĐTN: Triển khai cuộc thi “Tìm hiểu HT & LT TT, ĐĐ, PC Hồ Chí Minh” 
- HĐ Tư vấn: Triển khai thực hiện nhiệm vụ 
+ Nhắc việc:  
- Một số đ/c lên lớp chưa kịp thời, một số đ/c đi trễ giờ lên lớp. Yêu cầu nghiêm túc khắc phục 
- Có 01 đ/c quên tiết (do không tập trung theo dõi thông báo điều chỉnh TKB tuần 6) 

            HIỆU TRƯỞNG 
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