
 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU CẢNH 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6 

Từ ngày 23/9/2019 đến ngày 28/9/2019 

 
Ngày Giờ Nội dung Thành phần Địa điểm 

Thứ 2 

(23/9) 

6:45 Chào cờ  

 

Toàn trường Sân trường 

Thứ 3 

(24/9) 

7:00 Hội nghị triển khai nhiệm vụ giáo dục chính trị, tư 

tưởng cho học sinh. 

- Thầy Phan Anh Tuyến (HT) Hội trường Trường Đại 

học Đồng Nai-Cơ sở 3  

Thứ 4 

(25/9) 

7:00 

 

13:30 

 

 

 

14:30 

- Hội nghị triển khai nhiệm vụ giáo dục chính trị, tư 

tưởng cho học sinh. 

- Họp GVCN và GVBM của 02 lớp 10A4, 11A8 

(giáo dục hòa nhập) 

 

 

- Họp Hội đồng thi đua khen thưởng 

- Thầy Ngô Xuân Sơn (PHT) 

 

- Thầy TS. Phạm Ngọc Lư 

(PHT), GVCN & GVBM của 02 

lớp 10A4, 11A8. Thầy Hồ Nhật 

Hoàn 

- Theo quyết định (trừ GVCN), 

thầy Hồ Nhật Hoàn 

- Hội trường Trường Đại 

học Đồng Nai-Cơ sở 3 

- Phòng giáo viên 

 

 

 

- Phòng giáo viên 

Thứ 5 

(26/9) 

7:00 Hội nghị triển khai nhiệm vụ giáo dục chính trị, tư 

tưởng cho học sinh. 

 

Thầy Ngô Xuân Sơn (PHT), cô 

Phạm Thị Hạnh, cô Dương Thị 

Nhàn 

Hội trường Trường Đại 

học Đồng Nai-Cơ sở 3 

 

Thứ 6 

(27/9) 

7:00 Hội nghị triển khai nhiệm vụ giáo dục chính trị, tư 

tưởng cho học sinh. 

 

Thầy Ngô Xuân Sơn (PHT), cô 

Phạm Thị Hạnh, cô Dương Thị 

Nhàn 

Hội trường Trường Đại 

học Đồng Nai-Cơ sở 3 

 

Thứ 7 

(28/9) 

    

CN 

(28/9) 

    

Lưu ý:  
- Từ thứ Hai đến thứ Bảy, giáo viên giảng dạy, học sinh học tập theo Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 23/9/2019. Cán bộ, giáo viên và 

nhân viên được cử đi họp, tập huấn, tham dự Hội nghị, … phải dự họp đầy đủ và đúng thời gian quy định. 

- 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 


