
 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU CẢNH 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8 

Từ ngày 07/10/2019 đến ngày 13/10/2019 

 
Ngày Giờ Nội dung Thành phần Địa điểm 

Thứ 2 

(07/10) 

6:45 

8:00 

13:30 

14:30 

- Chào cờ  

- Họp Ban giám hiệu 

- Họp tổ Tin học 

- Họp tổ Tư vấn học sinh 

- Toàn trường 

- Ban Giám hiệu 

- BGH, tổ Tin học 

- BGH, Đoàn trường, tổ Tư vấn học 

sinh (Thầy Lục Kim Thuyên, Cô 

Phạm Thị Hạnh, cô Dương Thị 

Nhàn, cô Hà Thị Thanh Hương) 

- Sân trường 

- Phòng Hiệu trưởng 

- Phòng giáo viên 

- Phòng giáo viên 

Thứ 3 

(08/10) 

8:00 Tập huấn bồi dưỡng cho giáo viên cốt cán các 

trường THPT về nghiên cứu khoa học sư phạm 

ứng dụng 

- Cô Nguyễn Quỳnh Anh, Thầy 

Phan Tấn Phú 

Trung tâm GDTX tỉnh 

Thứ 4 

(09/10) 

8:00 Tập huấn bồi dưỡng cho giáo viên cốt cán các 

trường THPT về nghiên cứu khoa học sư phạm 

ứng dụng 

- Cô Nguyễn Quỳnh Anh, Thầy 

Phan Tấn Phú 

Trung tâm GDTX tỉnh 

Thứ 5 

(10/10) 

    

Thứ 6 

(11/10) 

8:00 

 

14:00 

-Tham dự Hội nghị trường chuẩn Quốc gia 

 

- Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 

2019 - 2020 

- Thầy  Phan Anh Tuyến (HT) 

 

- Toàn thể CB, GV, NV  

 

- Trụ Sở khối cơ quan 

nhà nước tỉnh 

- Hội trường 

Thứ 7 

(12/10) 

14:00 - Đại hội trù bị Đoàn Thanh niên (Dự kiến) - BGH, Đoàn trường - Hội trường 

CN 

(13/10) 

8:00 - Đại hội Đoàn Thanh niên (Dự kiến) - BGH, Đoàn trường - Hội trường 

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 


