
Phụ lục 2: 

LỊCH SỬA ĐỔI BỔ SUNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC  

THÁNG 11 NĂM HỌC 2020-2021  

(Thực hiện từ ngày 16/11/2020 đến 22/11/2020; 

 đi kèm theo Kế hoạch số 369/KH-DTBTLM ngày 05/11/2020) 
 

          1. Nhiệm vụ trọng tâm 

        - Thực hiện chưng trình dạy học tuần 11theo thời khóa biểu. 

 - Tổ chức hội thi “Nét đẹp đội viên”; Tọa đàm kỷ niệm 38 năm ngày nhà giáo 

Việt Nam (20/11/1982-20/11/2020). 

 - Bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi lớp 9, chất lượng mũi nhọn 6,7,8; sinh hoạt 

tổ chuyên môn; hoàn thành các loại hồ sơ cho cuộc thi sang tạo KHKT cấp huyện 

 - Trực bán trú: (7 giờ 00 phút đến 21 giờ 30 phút) 

           2. Lịch sửa đổi bổ sung nhiệm vụ công tác 

 
Ngày 

/tháng 
Thứ Buổi Nội dung công việc 

Phụ trách, 

thực hiện 

16/11 Thứ hai 

Sáng: Chào cờ đầu tuần Liên Đội 

Chiều: Học bù thời khoá biểu thứ 6 ngày 20/11/2020 Toàn trường 

Tối: Quản lý, theo dõi hs bán trú tự học (19:00 đến 21:30) Tổ trực bán trú 

17/11 Thứ ba 

Sáng: Dự giờ môn Tiếng anh Tổ KHXH 

Chiều: Sinh hoạt tổ chuyên môn theo nghiên cứu bài học Hai tổ CM 

Tối: Quản lý, theo dõi hs bán trú tự học (19:00 đến 21:30) Tổ trực bán trú 

18/11 Thứ tư 

Sáng: Dự giờ môn Thể dục Tổ KHTN 

Chiều: 

- Bồi dưỡng HSG, CLMN: Toán, Văn, GDCD 

- Lao động toàn trường 

- Chuẩn bị cho hội thi “Nét đẹp đội viên” 

GV được phân 

công 

Tối: Quản lý, theo dõi hs bán trú tự học (19:00 đến 21:30) Tổ trực bán trú 

19/11 Thứ năm 

Sáng: Dự giờ Môn Văn Tổ KHXH 

Chiều: Hội thi: “Nét đẹp đội viên”. Toàn trường 

Tối: Quản lý, theo dõi hs bán trú tự học (19:00 đến 21:30) Tổ trực bán trú 

20/11 Thứ sáu 
Sáng: 

Tổ chức thăm hỏi các nhà giáo BGH- BCH Công 

đoàn 

Chiều:  Tọa đàm kỷ niệm 38 năm ngày nhà giáo Việt Nam - Toàn trường 



(20/11/1982-20/11/2020) (UBND xã Lượng Minh tổ 

chức tại tại địa điểm của trường) 

Tối: Quản lý, theo dõi hs bán trú tự học (19:00 đến 21:30) Tổ trực bán trú 

21/11 Thứ bảy 

Sáng: Dạy học bình thường  

Chiều:  Sinh hoạt bán trú định kỳ; thông qua thực đơn   

Tối: Tổ chức học sinh xem phim TV (19:00 đến 22:00) Tổ trực bán trú 

22/11 Chủ nhật 

Sáng: Học sinh bán trú tự học, tự quản Tổ trực bán trú 

Chiều: Học sinh bán trú tự học, tự quản Tổ trực bán trú 

Tối: Quản lý, theo dõi hs bán trú tự học (19:00 đến 21:30) Tổ trực bán trú 

 
Nơi nhận 
- Phòng GD&ĐT (báo cáo);  
- UBND xã Lượng Minh (để theo dõi giám sát); 

- Lãnh đạo trường(theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra); 

- Các tổ trưởng (thực hiện); 

- Các Đoàn thể (phối hợp);  

- Ban Thanh tra nhân dân (giám sát, thực hiện); 

- Đăng lên Website trường (thông báo); 

- Lưu: VT,CM. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG  
 

 

 

 

 

Trần Đức Dương 

 

 
  

 

 

 

                                                                                            


