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LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7 

Từ 25/10/2021 đến 30/10/2021 

 

Thời gian Nội dung Bộ phận, người thực 

hiện 

Thứ 2 

25/10/2021 

 Làm việc bình thường  

Tiết 1: Sinh hoạt lớp, triển khai cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu 

pháp luật về phòng, chống COVID 19” Cv gửi qua nhóm chủ 

nhiệm. 

Từ tiết 2: Dạy trực tuyến theo thời khóa biểu số 4. 

Đăng kế hoạch giảng dạy và bài dạy tuần 07 lên tài khoản hồ sơ 

cá nhân. 

Tập huấn tổ chức dạy học trực tuyến môn Toán; Lý; Hóa( Th. 

Tuấn; cô Phương; Th. Xuân Hương) Các thầy cô thông báo cho 

sh nghỉ nếu có tiết dạy 

Tổ hành chính 

GVCN 

 

GVBM 

 

 

 

CB,GV,NV 

Thứ 3 

26/10/2021 

Làm việc bình thường 

Dạy trực tuyến theo thời khóa biểu số 4 

Quản lý, xử lý các tình huống khi dạy Online 

Tập huấn tổ chức dạy học trực tuyến môn Toán; Lý; Hóa( Th. 

Tuấn; cô Phương; Th. Xuân Hương) Các thầy cô thông báo cho 

sh nghỉ nếu có tiết dạy  

14 giờ Họp Chi ủy 

Tổ hành chính 

GVBM 

 

BGH, TKHĐ, CTCĐ, 

ĐTN 

Thứ 4 

27/10/2021 

Làm việc bình thường  

Dạy và học theo TKB số 4 

Quản lý, xử lý các tình huống, sự cố khi dạy Online 

Tập huấn tổ chức dạy học trực tuyến môn Sinh; GDTC; Văn( cô 

Hằng; cô Thúy; Th. Dũng) Các thầy cô thông báo cho sh nghỉ 

nếu có tiết dạy 

Tổ hành chính 

GVBM 

Thầy Toàn, thầy Quang 

Hương, tổ, nhóm 

trưởng, GVCN 

Thứ 5 

28/10/2021 

Làm việc bình thường  

Dạy và học theo TKB số 4 

Tổ hành chính 

GVBM 



Quản lý, xử lý các tình huống khi dạy Online 

Tập huấn tổ chức dạy học trực tuyến môn Sinh; GDTC; Văn( cô 

Hằng; cô Thúy; Th. Dũng) Các thầy cô thông báo cho sh nghỉ 

nếu có tiết dạy 

14giờ: Họp Chi bộ 

Hình thức: Trực tuyến qua tài khoản Microsoft Teams Phòng 

họp Chi bộ. 

Các tổ chuyên môn chủ động bố trí thời gian, hình thức sinh hoạt 

triển khai các nội dung theo hướng dẫn được gửi qua nhóm liên 

tịch.  

 

 

Thứ 6 

29/10/2021 

Làm việc bình thường, vệ sinh khử khuẩn đảm bảo An toàn 

chống dịch. 

Dạy và học theo TKB số 4 

Quản lý, xử lý các tình huống khi dạy Online 

Tập huấn tổ chức dạy học trực tuyến môn Tin học; Ngoại ngữ; 

Công nghệ( cô Quyên; cô Trinh; Th. Hà; cô Khuê) Các thầy cô 

thông báo cho sh nghỉ nếu có tiết dạy 

 

Tổ hành chính 

GVBM 

Thầy Toàn, thầy Quang 

Hương, tổ, nhóm 

trưởng, GVCN  

Thứ 7 

30/10/2021 

Làm việc bình thường 

Dạy và học theo TKB 

Quản lý, xử lý các tình huống khi dạy Online 

Tập huấn tổ chức dạy học trực tuyến môn Tin học; Ngoại ngữ; 

Công nghệ ( cô Quyên; cô Trinh; Th. Hà; cô Khuê) Các thầy cô 

thông báo cho sh nghỉ nếu có tiết dạy 

 

Tổ hành chính 

GVBM 

Thầy Toàn, thầy Quang 

Hương, tổ, nhóm 

trưởng, GVCN 

Ghi chú: Kế hoạch có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế. 

Biên bản họp tổ gửi qua nhóm liên tịch cùng nội dung họp.  

HIỆU TRƯỞNG 

 

Mai Quốc Tuấn 


