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 Mạo Khê, ngày 01  tháng 11  năm 2019 

THÔNG BÁO 
Chương trình công tác tháng 11/2019 

  
* Trọng tâm công tác  tháng 11/2019 

- Thực hiện chương trình từ tuần 9 đến tuần 12 
- Tổ chức thao giảng, hội giảng chào mừng ngày 20/11 
- Tổ chức Hội diễn văn nghệ cấp trường chào mừng Ngày Nhà giáo Việt 

Nam 20/11. 
- Tổ chức ngày ngày pháp luật nước cộng HXHCN Việt Nam năm  2019. 
- Kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2019-2020. 
- Kiểm tra toàn diện 4 giáo viên 
- Tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. 
- Tổ chức chuyên đề lớp học thông minh, chuyên đề pp bàn tay nặn bột 

cấp trường; 
Lịch cụ thể 

 
Ngày Nội dung công việc Người thực 

hiện 
01/11/2019 - Họp Hội đồng SP HT-GVNV 
02/11/2019 - Sáng: Họp chi bộ Đảng  CB-Đảng viên 

04/11/2019 
- Phối hợp với Trung tâm ngoại ngữ Elis tổ chức 
chương trình “Giao lưu Tiếng Anh” 

CB,GV,NV,HS

06/11/2019 - Dự chuyên đề cấp thị xã tại Vĩnh Khê BGH- TTCM 

07/11/2019 
-Tổ chức ngày ngày pháp luật nước cộng 
HXHCN Việt Nam năm  2019 

CB,GV,NV,HS

9/11/2019 - Sáng tổ chức chuyên đề cấp trường . - BGH,GV,HS 

11/11/2019 
- Phối hợp y tế Mạo Khê tổ chức HS toàn trường 
uống thuốc tẩy run. 

BGH,nhânviên 
y tế, GV,HS 

12/11/2019 
- Chúc mừng vùng mỏ bất khuất công ty than 
Mạo Khê, Cơ khí mỏ Mạo Khê. 

- BGH 
 
 

13/11/2019 
- Thi hội diễn Văn nghệ chào mừng ngày Nhà 
giáo Việt Nam 20/11. 

- BGK,GV,HS 

12-15/11/2019 - Tổ chức kiểm tra giữa học kì I ( Khối 4-5) - BGH,GV,HS 

15/11/2019 
- Chiều Hội giảng cấp trường chào mừng ngày 
Nhà giáo Việt Nam 20/11  

CB, GV, HS 

18/11/2019 -Tổ chức ngày Hội vệ sinh trường học CB,GV,NV,HS

19/11/2019 
- Sáng tổ chức chấm trang trí lớp học thân thiện.  
Chiều tổ chức HS khối lớp 2 tiêm phòng.  

- BGK, Nhân 
viên y tế 
phường MK. 



20/11/2019 
- Tổ chức Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, 
gặp gỡ các thế hệ nhà giáo nhân ngày 20/11, 

 -BGH-GV-NV

21/11/2019-
29/11/2019 

- Kiểm tra hồ sơ 03 tổ chuyên môn và kiểm tra 
toàn diện 4 giáo viên. Kiểm tra bếp ăn bán trú.
Tuyên truyền vệ sinh phòng chống dịch bệnh.
Kiểm tra việc sử dụng và bảo quản thiết bị, thư 
viện 

Ban KT Nội bộ 

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: 
- Phòng GD&ĐT (b/c); 
- Trang thông tin điện tử trường; 
- Các tổ CM (t/h); 
- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 
 
  
  
 
 

Ngô Thị Ninh 
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