
 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU CẢNH 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7 

Từ ngày 30/9/2019 đến ngày 05/10/2019 

 
Ngày Giờ Nội dung Thành phần Địa điểm 

Thứ 2 

(30/9) 

6:45 

7:00 

- Chào cờ  

- Tham dự tập huấn của Hội LHTN thành phố (Từ 

ngày 30/9 đến 04/10) 

- Toàn trường 

- Cô Dương Thị Nhàn 

- Sân trường 

- Trường Chính trị tỉnh 

Đồng Nai 

Thứ 3 

(01/10) 

7:30 

 

13:45 

- Tham dự Lễ Khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập 

suốt đời năm 2019 

- Hướng nghiệp – Tuyển sinh 

- Hiệu trưởng 

 

- BGH, Đoàn trường, GVCN 12, 

Học sinh khối 12, Báo Giáo dục 

TP.HCM 

- Trung tâm VHTT-

HTCĐ phường Tân Tiến 

- Hội trường 

Thứ 4 

(02/10) 

7:30 Hội nghị báo cáo viên quý III  Thầy Ngô Xuân Sơn (PHT) Liên đoàn Lao động 

thành phố 

Thứ 5 

(03/10) 

    

Thứ 6 

(04/10) 

13:30 

14:30 

- HỌP LIÊN TỊCH 

- HỌP HỘI ĐỒNG 

- Liên tịch 

- Toàn thể CB, GV, NV 

- Phòng Giáo viên 

- Hội trường 

Thứ 7 

(05/10) 

    

CN 

(06/10) 

    

Lưu ý:  
- Thời gian họp Cấp ủy và Chi bộ, Đồng chí Phạm Ngọc Lư (Phó Bí thư) sẽ gửi thông báo đến email của các đồng chí Đảng viên. 

- 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 


