
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU CẢNH 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 

Từ ngày 26/8/2019 đến ngày 31/8/2019 

 
Ngày Giờ Nội dung Thành phần Địa điểm 

Thứ 2 

(26/8) 

6:45 

13:30 

- Chào cờ 

- Học chính trị (Học sinh nghỉ học buổi chiều, GV báo  

cho Thầy Phạm Ngọc Lư – PHT để sắp xếp thời gian 

dạy bù hợp lý) 

- Toàn trường 

- Tất cả CB, GV, CNV 

- Sân trường 

- Hội trường 

Thứ 3 

(27/8) 

    

Thứ 4 

(28/8) 

13:30 

15:00 

- Hoạt động NGLL (Lớp 12A1 đến lớp 12A5) 

- Hoạt động NGLL (Lớp 12A6 đến lớp 12A10) 

Phụ trách: Thầy Phan Anh 

Tuyến và Thầy Ngô Xuân Sơn 

- Hội trường 

- Hội trường 

Thứ 5 

(29/8) 

7:30 

 

8:00 

- Tham dự Hội nghị chuyên đề, môn Tiếng Anh hệ 10 

năm, năm học 2019 – 2010 

- Hội nghị triển khai nhiệm vụ xây dựng và phát triển 

trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh Đồng 

Nai 

- 01 GV tổ Ngoại ngữ  

 

- Thầy Ngô Xuân Sơn - PHT 

 

 

- Trung tâm GDTX tỉnh 

 

- Trụ sở khối cơ quan 

nhà nước tỉnh 

Thứ 6 

(30/8) 

8:00 

 

14:00 

 

15:00 

 

- Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 bậc 

trung học phổ thông. 

- Họp Ban tổ chức lễ khai giảng năm học mới 

 

- Họp GVCN (Thống nhất biểu điểm thi đua của học 

sinh năm học 2019 – 2020) 

- Thầy Phạm Ngọc Lư – PHT 

 

- BTC, TKHĐ, Các thầy cô 

được phân công nhiệm vụ 

- BGH, TKHĐ, Phó BT Đoàn 

GVCN, QS 

- Hội trường số 1, Sở  

GDĐT tỉnh Đồng Nai. 

- Phòng giáo viên 

 

- Hội trường 

 

Thứ 7 

(31/8) 

 

 
 

 

  

CN 

(1/9) 

    

Lưu ý:  

- Từ thứ Hai đến thứ Bảy, giáo viên giảng dạy, học sinh học tập theo Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 19/8/2019 và học sinh lao động 

theo kế hoạch. 

- Các cá nhân, bộ phận, đoàn thể được Ban Giám hiệu phân công nhiệm vụ lập kế hoạch, thực hiện báo cáo theo nội dung các công văn 

của Sở GD&ĐT phải hoàn thành đúng thời gian quy định; 

- Lịch công tác có thể thay đổi hoặc được bổ sung, đề nghị quý Thầy (cô) thường xuyên theo dõi trên Bảng tin và Website của nhà trường./. 

BAN GIÁM HIỆU 


