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THÔNG BÁO 
Chương trình công tác tháng 10 năm 2019 

                                                                                                      
Trọng tâm công tác tháng 10/2019 
- Tổ chức dạy học từ tuần 4 đến tuần 8  
- Tổ chức Hội nghị CB-VC-LĐ năm học 2019-2020 
- Đại hội Liên đội năm học 2019-2020 
-Tổ chức kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2019 
- Tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường. 
- Tổ chức Chuyên đề lớp học thông minh cấp tổ.  
- Kiểm tra công tác PCGDXMC, tổng hợp báo cáo cấp trên. 
 

Lịch cụ thể 
Ngày Nội dung Người thực hiện 

1 
 

- Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời tại trường phường 
Xuân Sơn.  

- BGH 

2 
- Xây dựng KH Hội thi Giáo viên dạy giỏi, Hội Khỏe phù 
đổng cấp trường năm học 2019-2020. 

- BGH 

3 
- Họp chi bộ 
 

- BCU- Đảng viên 
trong chi bộ 

4 
 - Chiều tổ chức họp Hội đồng sư phạm triển khai kế 
hoạch tháng 10. 

- CBGVNV 

1-31 

- Kiểm tra nội bộ: việc thực hiện chương trình của giáo 
viên, nề nếp; Kiểm tra hồ sơ giáo viên; Kiểm tra hồ sơ 
công tác đội, y tế học đường, kiểm tra bếp ăn bán trú,
kiểm tra vở sạch chữ đẹp, kiểm tra công tác thu- chi đầu 
năm học dự giờ các khối lớp, (6 tiết-7 tiết); Kiểm tra toàn 
diện giáo viên (4 đ/c) 

Ban kiểm tra nội bộ 

5 
- Sáng hội nghị cán bộ viên chức, lao động cấp tổ 
- Chiều hội nghị cán bộ viên chức, lao động  trù bị. 

-Hội đồng sư phạm 

9 
- Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày Phụ nữ 
Việt Nam 20/10.Tổ chức hội thi viết chữ và trình bày bài đẹp 
cấp trường. 

-Công đoàn 
 

10 - Kiểm tra VS ATTP đối với bếp ăn bán trú 
- Ban kiểm tra nội 
bộ 

11/10 
 - T/C hội nghị cán bộ viên chức, lao động năm học 
2019-2020. 

- Đại biểu,CB, GV, 
NV- HS 

14 
-Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, khám sức khỏe 
ban đầu cho học sinh. 
- Đại hội liên đội năm học 2019-2020 

- Y tế, TPTĐ 
- BGH -TPTĐ- HS 

15-18 - Tổ chức chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học  - BGH, GV 



chuyên đề lớp học thông minh khối 3 và khối 4 T.Anh, 
Khoa học.  

17- 31 
- Tổ chức trao quà cho học sinh nghèo. 
 
- Tổ chức Hội khỏe phù đổng cấp trường. 

-BGH, Hội chữ 
thập đỏ, HS 
-BGH-GVTD-ĐTN 

19/10 
- Mít tinh kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 - BGH, CĐ, GV, 

NV 
21-31 - Thi giáo viên dạy giỏi cấp trường  - Hội đồng thi 
Ghi chú: 

            - Ngoài lịch công tác nêu trên CB, GV, NV của trường sẽ thực hiện các 
nhiệm vụ chỉ đạo đột xuất của các cấp: UBND phường Mạo Khê; Phòng 
GD&ĐT thị xã, UBND thị xã; Sở GD&ĐT... 

- Để biết được Lịch công tác chi tiết theo tuần của Ban Giám hiệu cán 
bộ, giáo viên, nhân viên truy cập qua địa chỉ sau:http://dongtrieu.edu.vn/lich-
cong-tac/-/CAL/51800/truong-th-nguyen-van-cu.html 

 
Nơi nhận: 
- Trang web trường; 
- Các tổ CM, đoàn thể trong trường (t/h); 
- Lưu: VT. 

  

HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 
 
 

Ngô Thị Ninh 
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