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Lịch cụ thể 

THÔNG BÁO 
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2019 

 
* Trọng tâm công tác  tháng 9/2019 
- Thực hiện chương trình từ tuần 1 đến tuần 3 
- Khai giảng năm học mới 2019-2020. 
- Khớp phổ cập giáo dục vào phần mềm phổ cập giáo dục trực tuyến 
- Dự giờ thống nhất phương pháp dạy học tích cực và  PP bàn tay nặn bột, lớp 
học thông minh trên cơ sở phòng Tin học. 
- Tổ chức HĐNGLL chủ đề ATGT và giới thiệu các thành viên trong nhà 
trường. 

Ngày Nội dung công tác Người thực hiện 
1/9-
03/9 

- Nghỉ lễ Ngày Quốc khánh 2/9 
 

Tập thể CB-GV-NV 

4/9 
- Họp đội đồng sư phạm nhà trường 
- Kiểm tra CSVC vệ sinh trường lớp chuẩn 
bị lễ khai giảng 

BGH, GV, NV 

5/9 
- Tổ chức khai giảng năm học 2019-2020. Đại biểu 

CB-GV-NV-HS 
 

6/9 
đến 
31/9 

 
- Tổ chức thực hiện chương trình năm học 
2019-2020 

BGH 

9/9 
- Chào cờ triển khai kế hoạch tuần 
- Tổ chức hoạt động ngoại khóa giới thiệu 
các thành viên trong nhà trường 

Hiệu trưởng 
- CB, GV, NV, HS 
 

14/9 
-  Chiều 14h họp ban đại diện cha mẹ học 
sinh các lớp. 

BGH, CTCĐ, GVNV, PH 

15/9 

- Họp phụ huynh học sinh toàn trường 
- Họp kiện toàn ban đại diện cha mẹ học 
sinh trường 
 

- BGH, NV, CĐ, GVCN 
lớp, BTT hội CMHS 
trường, chi hội trưởng các 
lớp 
- GVCN phụ huynh học 
sinh 

16/9 
Tổ chức HĐNGLL triển khai KH ý tưởng 
trẻ thơ. 

- CBGV- HS tòn trường 

17/9-
27/9 

- Tiếp tục hoàn thiện kế hoạch năm học của 
trường. Duyệt kế hoạch phòng giáo dục đào 
tạo thị xã Đông Triều. Nhập phổ cập giáo 

-BGH, BCH Công đoàn, 
TTCM, TPTĐ 
- CB, GV.NV 



  
 

Nơi nhận: 
- Trang thông tin điện tử trường; 
- Các tổ CM (t/h); 
- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 
 
 

Ngô Thị Ninh 
 

dục trực tuyến 

19/9 
Đón đoàn KT cơ sở vật chất đầu năm học 
2019-2020 

-BGH- CTCĐ- TPTĐ- GV 

23/9-
31/9 

- Dự giờ thống nhất phương pháp 
- BGH- Tổ chuyên môn 

25/9 - Đón đoàn kiểm tra khảo sát CSVC sở GD. - BGH 
26/9- 
31/9 

- Kiểm tra nề nếp, đồ dùng học tập các lớp 
- BGH, TPTĐ, TTCM 

31/9 
Duyệt kế hoạch chủ nhiệm, kế hoạch tổ 
chuyên môn, tổ văn phòng 

BGH – Tổ trưởng các tổ 

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 truy cập qua 
địa chỉ sau: http://dongtrieu.edu.vn/lich-cong-tac/-/CAL/51800/truong-th-nguyen-
van-cu.html 
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