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KẾ HOẠCH TUẦN 18 
(Từ ngày 04/01/2021 đến ngày 10/01/2021) 

 
Thời gian Sáng Chiều Ghi chú 

Thứ hai 
(04/01) 

- Kiểm tra HK1 theo kế 
hoạch từ 07h00 

- Kiểm tra HK1 theo 
kế hoạch từ 13h00 
- Hạn cuối đảng viên 
nộp bài thu hoạch học 
tập Nghị Quyết 
ĐHĐB tỉnh lần thứ 
XII về đ/c Linh. 

1. Chuyên môn: 
- Hoàn thành hồ sơ 
dạy học STEM. 
- Kiểm tra HK1 theo 
kế hoạch. 
- Xây dựng kế hoạch 
giáo dục nhà trường. 
- GV chấm bài, nhập 
điểm theo quy định. 
- Kiuêmr tra SĐB, 
vnedu … 
- Triển khai kế hoạch 
ngoại khóa. 

2. Chủ nhiệm: 
- Thu và quyết toán 
các khoản thu theo kế 
hoạch. 
- Quản lý tốt nề nếp, sĩ 
số HS. 

3. Đoàn thể: 
- VP: kiểm kê tài sản. 
- Kiểm tra nội bộ: 
YTHĐ, Thiết bị, Thư 
viện. 
- Bảo vệ trực cơ quan 
nghiêm túc 24/24. 
- Đoàn TN: triển khai 
hoạt động TDTT chào 
mừng ngày học sinh, 
sinh viên 09/1. 
 

 

Thứ ba 
(05/01) 

- Kiểm tra HK1 theo kế 
hoạch từ 07h00 

- Kiểm tra HK1 theo 
kế hoạch từ 13h00 

Thứ tư 
(06/01) 

- Kiểm tra HK1 theo kế 
hoạch từ 07h00 

- Kiểm tra HK1 theo 
kế hoạch từ 13h00 

Thứ năm 
(07/01) 

- Kiểm tra HK1 theo kế 
hoạch từ 07h00 

- Kiểm tra HK1 theo 
kế hoạch từ 13h00 

Thứ sáu 
(08/01) 

- Kiểm tra HK1 theo kế 
hoạch từ 07h00 

- Kiểm tra HK1 theo 
kế hoạch từ 13h00 

Thứ bảy 
(09/01) 

  

Chủ nhật 
(10/01) 

  

HIỆU TRƯỞNG 
        ( Đã ký) 

Nơi nhận: 
- Đưa lên wesite nhà trường; 
- CB-GV-CNV toàn trường; 

- Lưu VT.                                                                                                             Trịnh Đức Tiến 


