
 
UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG TIỂU HỌC CỰ KHỐI 
 

Số: 50 /KH-THCK 

CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  
                           Cự Khối, ngày 3 tháng 11 năm 2021 
 

KẾ HOẠCH 
 CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2021 

 

TT Nội dung công việc  
Thời gian 
thực hiện 

Người 
thực hiện 

Người 
phối hợp 

Cán bộ 
phụ trách 

I. Công tác tuyên truyền và giáo dục đạo đức cho học sinh:     

1 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “hành động vì nhà trường xanh - 
sạch -  đẹp -  văn minh - hạnh phúc” trong năm 2021, tiếp tục thực hiện trong 
năm 2022: Nội dung tiêu chí đánh giá theo kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 
18/01/2021 của Ủy ban nhân dân quận Long Biên 

Trong tháng 11 
Đ/c Minh, 

Hương 
GV, NV toàn 

trường 
Đ/c Bình 

2 
- Tổ chức các hoạt động giáo dục đạo đức, giáo dục truyền thống cho học 
sinh hướng về kỉ niệm 39 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 
20/11/2021). 

Trong tháng 11 
Đ/c Minh, 

Oanh 
GV, HS toàn 

trường 
Đ/c Bình 

3 
- Thực hiện công văn số 195/PGD&ĐT ngày 21/10/2021 về việc tổ chức 
hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam” 
trong ngành GDĐT quận Long Biên năm 2021. 

 
Trong tháng 11 

 
Đ/c Bình 

CBGVNV toàn 
trường 

Đ/c Liên 

4 

- Giáo dục an toàn giao thông; đảm bảo an ninh, an toàn trường học: triển 
khai hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong 
do tai nạn giao thông” tại Việt Nam năm 2021 theo hướng dẫn  của 
SGD&ĐT Hà Nội. Thực hiện kế hoạch số 3543/Kh-SGDĐT ngày 
13/10/2021 của SGD&ĐT Hà Nội về việc thực hiện công tác tuyên truyền 
phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 
ngành GD&ĐT giai đoạn 2022 - 2025. 

Trong tháng 11 Đ/c Minh GVCN Đ/c Bình 

5 

- Tiếp tục tuyên truyền phòng các bệnh Thu – Đông;;thực hiện tốt công tác y 
tế trường học và phòng chống dịch Covid-19: Nghiêm túc triển khai thực 
hiện công văn số 3572/SGDĐT-CTTT ngày 15/10/2021 của Sở GD& ĐT Hà 
Nội  v/v thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới 
theo công điện số 21/CĐ-UBND ngày 13/10/2021 của UBND Thành phố. 

Hàng ngày 
Đ/c Hương, 

GVCN 
Đ/c Minh, 

GVCN 
Đ/c Bình 
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TT Nội dung công việc  
Thời gian 
thực hiện 

Người 
thực hiện 

Người 
phối hợp 

Cán bộ 
phụ trách 

6 

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất 
nước phồn vinh hạnh phúc”. Tiếp tục giảng dạy bộ tài liệu “Bác Hồ với 
những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh”. 

Trong tháng 11 
Đ/c Minh, 

GVCN 
GVCN BGH 

7 
- Tổ chức cho học sinh tham quan các di tích lịch sử địa phương theo lịch đã 
đăng kí; tổ chức cho học sinh viết, chấm bài thu hoạch, khen thưởng và báo 
cáo theo hướng dẫn. (Khi học sinh đi học trở lại) 

Trong tháng 10 
+11 

Đ/c Minh, 
GVCN, HS 

khối 3 

Đ/c Minh, 
GVCN, HS 

khối 3 
BGH 

II Công  tác phổ cập giáo dục     
1 - Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ PCGD: 

- Thực hiện quy trình quản lí sĩ số học sinh hàng ngày. 
- Tiếp tục cập nhật thông tin vào sổ phổ cập, sổ đăng bộ, sổ theo dõi học sinh 
chuyển đi, chuyển đến. 
- Quan tâm giúp đỡ học sinh diện chính sách, học sinh gặp khó khăn trong 
học tập, học sinh khuyết tật. 
- Phối hợp với phường thực hiện công tác PCGD-XMC năm 2021: Nhập số 
liệu trực tiếp từ các phiếu điều tra vào trang Web http://pc.hanoiedu.vn. Sau 
khi hoàn thành nhập dữ liệu, các đơn vị tiến hành tự kiểm tra và hoàn thành 
hồ sơ theo quy định. 
- Báo cáo bằng văn bản kết quả tự kiểm tra về Phòng GD&ĐT. 

 
Hàng ngày 

 
 
 
 
 

trước ngày 
20/11/2021 
chậm nhất 

23/11/2021. 

Đ/c Miên, 
Nghĩa 
Bình 

GVCN Đ/c Liên 

III Công  tác chuyên môn     

1. - Thực hiện đánh giá định kì giữa học kì I đối với HS các khối lớp: 
* Khối lớp 1, 2: Thực hiện theo hướng dẫn tại điều 7 của Thông tư số 
27/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ GD&ĐT ban hành 
Quy định đánh giá học sinh tiểu học: 
 - Đánh giá định kì về nội dung học tập các môn học, hoạt động giáo dục: 
GV dạy môn học căn cứ vào quá trình đánh giá thường xuyên và yêu cầu cần 
đạt, biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của từng môn học, hoạt 
động giáo dục để đánh giá học sinh đối với từng môn học, hoạt động giáo 
dục theo các mức: Hoàn thành tốt (thực hiện tốt các yêu cầu học tập và 
thường xuyên có biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của môn học 
hoặc hoạt động giáo dục); Hoàn thành (thực hiện được các yêu cầu học tập 

Trong tháng 11 
GVCN 

 
TTCM 
GVBM 

Đ/c Bình 
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TT Nội dung công việc  
Thời gian 
thực hiện 

Người 
thực hiện 

Người 
phối hợp 

Cán bộ 
phụ trách 

và có biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của môn học hoặc hoạt 
động giáo dục); Chưa hoàn thành (chưa thực hiện được một số yêu cầu học 
tập hoặc chưa có biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của môn học 
hoặc hoạt động giáo dục). 
 - Đánh giá định kì về sự hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực: 
GVCN phối hợp với các GVBM, thông qua các nhận xét, các biểu hiện trong 
quá trình đánh giá thường xuyên về sự hình thành và phát triển từng phẩm 
chất chủ yếu, năng lực cốt lõi của mỗi học sinh, đánh giá theo các mức: Tốt 
(Đáp ứng tốt yêu cầu giáo dục, biểu hiện rõ và thường xuyên); Đạt (Đáp ứng 
được yêu cầu giáo dục, biểu hiện nhưng chưa thường xuyên); Cần cố gắng 
(Chưa đáp ứng được đầy đủ yêu cầu giáo dục, biểu hiện chưa rõ).  
* Khối lớp 3,4,5: Thực hiện theo hướng dẫn tại điều 10 của văn bản hợp 
nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 28/9/2016 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy 
định đánh giá học sinh tiểu học:  
 - Đánh giá định kì về học tập: GV căn cứ vào quá trình đánh giá thường 
xuyên và chuẩn kiến thức, kĩ năng để đánh giá HS đối với từng môn học, 
hoạt động giáo dục theo các mức Hoàn thành tốt, Hoàn thành, Chưa hoàn 
thành. Đối với lớp 4, lớp 5, có thêm bài KTĐK môn Tiếng Việt, môn Toán 
vào giữa học kì I (tuần 10). Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch KTĐK GKI với 
2 phương án: kiểm tra trực tuyến (nếu học sinh chưa được quay trở lại 
trường) hoặc kiểm tra trực tiếp (nếu học sinh được quay trở lại trường). Lưu 
ý: Không ra đề kiểm tra vào những nội dung đã điều chỉnh theo Công văn 
3799/BGDĐT-GDTH của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công văn số 
3969/BGDĐT-GDTH ngày 10/9/2021 của Bộ GD&ĐT. 

 - Đánh giá định kì về năng lực, phẩm chất: GVCN căn cứ vào các biểu hiện 
liên quan đến nhận thức, kĩ năng, thái độ trong quá trình đánh giá thường 
xuyên về sự hình thành và phát triển từng năng lực, phẩm chất của mỗi học 
sinh, tổng hợp theo các mức sau: Tốt, Đạt, Cần cố gắng. 

2. - Duy trì nề nếp, kỉ cương dạy và học 
  - Với giáo viên: Thực hiện nghiêm túc đánh giá HS; cần chuẩn bị kĩ bài dạy, 
xác định rõ yêu cầu cần đạt của từng tiết học trước khi lên lớp. Quan tâm đến 
đổi mới phương pháp, dạy phù hợp và phân hoá đối tượng trong từng giờ 

Trong tháng 11 
GVCN 
GVBM 

TTCM 
GVBM 

Đ/c Bình 
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dạy. GV khối 1,2 ghi nhật kí giảng dạy với những bài cần đề xuất điều chỉnh, 
bổ sung và trao đổi thường xuyên trong các buổi sinh hoạt chuyên môn. 
  - Với các tổ nhóm chuyên môn: 
 + Trong thời gian học sinh tạm dừng đến trường: Tham khảo chuyên đề sinh 

hoạt chuyên môn trực tuyến ứng phó với dịch Covid-19 đã tổ chức cấp 

Quận. Trong đó quan tâm thảo luận các giải pháp lựa chọn nội dung để tổ 

chức dạy học trực tuyến phù hợp, hiệu quả. 

  + Thực hiện sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học và lưu 

đủ hồ sơ: Kế hoạch Sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học 

năm học 2021 - 2022; Biên bản sinh hoạt tổ chuyên môn tham gia góp ý 

chọn bài dạy, xây dựng bài dạy và chọn GV dạy minh họa (Bước 1) tích hợp 

trong biên bản họp tổ chuyên môn lần 1 của tháng; Giáo án thiết kế tiết dạy 

minh họa, Biên bản tổ chức dạy minh họa và dự giờ, thảo luận, rút kinh 

nghiệm (Bước 2, Bước 3) được tích hợp trong họp tổ chuyên môn lần 2 của 

tháng; Giáo án dạy học, sổ dự giờ của GV (Bước 4); Lưu ý: có thế linh hoạt 

ở bước thứ 2 (sử dụng ngữ liệu là thông tin, là các đoạn video ghi lại tiết 

dạy, ...) để phân tích, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường 

tại từng thời điểm cụ thể. 

 - Thực hiện công văn số 194/PGDĐT ngày 19/10/2021 của Phòng GD&ĐT 

quận Long Biên v/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và 

an ninh năm học 2021-2022. 

 - Thực hiện Kế hoạch số 884/KH-BGDĐT ngày 07/9/2021 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc nâng cao năng lực tổ chức dạy học trực tuyến và dạy học 

trên truyền hình, Nhà trường triển khai tài liệu giúp nâng cao kĩ năng dạy 

học trực tuyến cho giáo viên tiểu học của Phòng Giáo dục và Đào tạo tới 
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TT Nội dung công việc  
Thời gian 
thực hiện 

Người 
thực hiện 

Người 
phối hợp 

Cán bộ 
phụ trách 

toàn bộ giáo viên trong nhà trường để thực hiện.       

3. * Tham dự và tổ chức các chuyên đề: 
- Tham dự các chuyên đề cấp Quận đầy đủ theo lịch: 
+ Chuyên đề Tiếng Việt 2 (dạng bài đọc mở rộng): TH Giang Biên;  
+ Chuyên đề Tiếng Việt 2 (dạng bài luyện viết đoạn): TH Bồ Đề;  
+ Chuyên đề Tiếng Việt 2 (dạng bài nói và nghe): TH Phúc Lợi;  
+ Chuyên đề Tiếng Việt 2 (dạng bài đọc văn bản,...): TH Thạch Bàn B. 
+ Chuyên đề Toán 2 (dạng bài phép cộng trừ có nhớ trong phạm vi 100): TH 
Lý Thường Kiệt;  
+ Chuyên đề Toán 2 (dạng bài làm quen với hình phẳng): TH Thượng 
Thanh. 
- Thực hiện chuyên đề: 
+ Thực hiện lại các chuyên đề dự cấp quận trong tổ chuyên môn ngay sau khi 
dự và rút kinh nghiệm. 
+ Thực hiện chuyên đề cấp trường: 
Khối 5: Tập đọc (5A2). 
Khối 1: Đạo đức (1A2). 
Khối 4: Khoa học (4A1). 
Khối 3: Toán (3A1). 

 
Theo lịch PGD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5/11 
8/11 
11/11 
24/11 

GVCN 
GVBM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GV Khối 2 

TTCM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TTCM tổ 2 
 

Đ/c Bình 
 

4. - Thi GVDG cấp trường. Tổng hợp kết quả, lựa chọn GV tham gia hội thi 
GVDG cấp Quận.  
 - Nội dung, tiêu chuẩn tham dự Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường: Thực 
hiện điều 7 Thông tư 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20/12/2019 của Bộ 
GD&ĐT.  
- Dự kiến tham gia thi cấp Quận chuyên đề Hoạt động trải nghiệm (đợt 1) và 
giáo viên cơ bản khối 1,3,5; giáo viên Âm nhạc, Tiếng Anh (đợt 2). 
  - Cử chọn và nộp danh sách đăng kí thi giáo viên dạy giỏi năm học 2021-
2022 về Phòng GD&ĐT.  
 - Lịch thi và tham gia các phần thi theo hướng dẫn riêng. 

Trong tháng 11 BGK + GV TTCM 
Đ/c Bình 
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5. - Tham gia các cuộc thi: 
 - Cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử năm học 2021-2022 theo hướng dẫn tại 
Quyết định số 2915/QĐ-BGDĐT ngày 17/9/2021 của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo.  
- Cuộc thi vẽ tranh Quốc tế TOYOTA chủ đề “Chiếc ô tô mơ ước” lần thứ 11  
- Tiếp tục tạo cơ hội, kiến thức cho học sinh Long Biên tham gia các cuộc thi 
của khu vực của quốc tể (nếu học sinh và cha mẹ học sinh có nguyện vọng). 

 
30/10 

 
 

từ  06/10 đến 
28/12/2021 

Trong tháng 11 

 
GVCN 
GVBM 

 
Đ/c P.Anh, 

Minh 
 

GVCN 

 
TTCM 

 
 

GVCN 
 
 

TTCM 

Đ/c Bình 
 

6. KTNB: 
- KT SHCM Khối 3. 
- KT công tác phòng chống tham nhũng và tiếp công dân. 
- KT thực hiện công khai trong lĩnh vực giáo dục. 
- KT hệ thống hồ sơ, sổ sách quản lý hành chính. 
- Kiểm tra toàn diện Đ/c: Nguyệt 

Trong tháng 11 

TBTTND 
CTCĐ 
BGH 

 

GVCN 
 

Đ/c Liên 
 

VI Công tác quản lý     

1 - BGH tiếp tục kiểm tra thực hiện Quy chế chuyên môn; dự giờ đánh giá chất 
lượng dạy của giáo viên, nề nếp học tập của học sinh; việc thực hiện đánh giá 
học sinh; tham gia sinh hoạt chuyên môn với các tổ, nhóm trao đổi tháo gỡ 
các khó khăn trong quá trình dạy học, quan tâm các buổi sinh hoạt chuyên 
môn liên trường. 

Trong tháng 
 

BGH, GCVN 
BGH, GCVN Đ/c Liên 

2 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc kế hoạch số 32/KH-PGD&ĐT quận Long 
Biên về việc xây dựng triển khai và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong 
các trường MN, TH, THCS quận Long Biên năm học 2021 - 2022. Thực hiện 
"ba công khai" theo quy định tại thông tư số 36/2017/TT- BGDĐT của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở 
giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. 

Trong tháng Đ/c Liên, Miên  Đ/c Liên 

3 
- Tiếp tục tăng cường quản lí, tự kiểm tra việc thực hiện quy định về dạy 
thêm – học thêm và thu chi theo các văn bản hướng dẫn. Giám sát chặt chẽ 
việc triển khai thu – chi của các lớp.  

Trong tháng 
Ban TTND, 

BCHCĐ 
GVCN, Đ/c 

Miên, Hương 
Đ/c Liên 
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TT Nội dung công việc  
Thời gian 
thực hiện 

Người 
thực hiện 

Người 
phối hợp 

Cán bộ 
phụ trách 

4 
- Phối hợp với công đoàn tổ chức có hoạt động chào mừng 20/11 tiết kiệm 
trang trọng hiệu quả; đảm bảo thực hiện nghiêm túc các quy định hiện hành 
về phòng chống dịch Covid- 19 

Thường xuyên BGH, đ/c Oanh CBGVNV Đ/c Liên 

5 
- Quan tâm thực hiện tốt các tiêu chí thành phần được quy định trong bộ chỉ 
số đánh giá sự hài lòng của tổ chức cá nhân đối với sự phục vụ của các 
trường công lập trực thuộc UBND quận Long Biên. 

Thường xuyên BGH CBGVNV Đ/c Liên, 

6 

- Triển khai bộ tiêu chí đánh giá sự chuyên nghiệp của cán bộ công chức viên 
chức người lao động quận Long Biên: Thực hiện quy định tại Quyết định 
264-QĐ/QU ngày 27/9/2021 của Ban Thường vụ quận ủy ban hành khung bộ 
tiêu chí chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức người lao động 
quận Long Biên; Kế hoạch 05-KH/BCN ngày 27/9/2021 của Ban chủ nhiệm 
Chương trình 01-CTr/QU; Hướng dẫn số 05/HD-UBND ngày 20/10/2021 
của Ủy ban nhân dân quận Long Biên. 

Trong tháng BGH CBGVNV Đ/c Liên, 

7 
- Tiếp tục thực hiện hướng dẫn số 05/HD-PGDDT ngày 12/10/2021 v/v triển 
khai các phong trào thi đua các cuộc vận động mang tính ngành nghề năm 
học 2021-2022 

Trong tháng BGH CBGVNV 
Đ/c Liên, 

Bình 

8 - Chuẩn bị các điều kiện đón đoàn đánh giá ngoài để đề nghị công nhận lại 
Trường Chuẩn quốc gia 

Theo lịch Ban KĐCLGD Đ/c Miên 
Đ/c Liên, 

Bình 

9 

- Xây dựng phương án tổ chức dạy học sẵn sàng đón học sinh quay trở lại 
trường:  

- Tổng vệ sinh trường lớp, khử khuẩn, tiêm phòng Covid- 19 bổ sung cho 
toàn thể cán bộ giáo viên nhân viên đủ điều kiện tiêm.  

- Dự kiến phương án học trực tiếp tất cả các lớp và phương án có lớp học 
trực tiếp có lớp học trực tuyến trong cùng thời điểm 

Trong tháng 
BGH, Đ/c 

Hương 
CBGVNV 

Đ/c Liên, 
Bình 

10 - Tổ chức HKPĐ cấp trường (nếu học sinh được quay trở lại trường): 
- Xây dựng KH tổ chức HKPĐ cấp trường. 

Trước 
30/11/2021 

Đ/c Út, Tình 
GVCN 
GVBM 

Đ/c Liên, 
Bình 
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TT Nội dung công việc  
Thời gian 
thực hiện 

Người 
thực hiện 

Người 
phối hợp 

Cán bộ 
phụ trách 

- Xây dựng kế hoạch tập luyện tham gia hội khỏe Phù Đổng cấp Quận. 
- Phân công GV bồi dưỡng đội tuyển đi thi cấp quận. 

TTCM 

11 
- Thực hiện công văn số 3451/SGDĐT-CTTT ngày 05/10/2021 của Sở 
GD&ĐT Hà Nội về việc tổ chức khám sức khỏe đầu năm học và thực hiện 
báo cáo hiện trạng sức khỏe học sinh. 

Trong tháng 
BGH, Đ/c 

Hương 
GVCN,HS 

Đ/c Liên, 
Bình 

V Công tác thư viện, đồ dùng:     

1 

- Công tác thư viện: 
- GTS, HDHS đọc sách theo chủ đề: “Nhớ ơn thầy cô giáo”. 
- Bổ sung sách truyện cho HS 
- Cập nhật sổ sách thư viện 

Trong tháng 11 
 

Đ/c Thúy 
 

GVCN Đ/c Liên 

VI Công tác y tế - CTĐ - Bán trú:     

1 - Hoàn thành hồ sơ sổ sách, phát động phong trào ủng hộ của cấp trên, làm 
báo cáo theo đúng thời gian quy định 

Trong tháng 11 Đ/c Hương GVCN Đ/c Bình 

2 - Tổng vệ sinh, khử khuẩn trường lớp theo yêu cầu của cấp trên 
Thứ 6 hàng tuần Đ/c Hương Tổ lao công Đ/c Bình 

VII 
 Công tác công đoàn:  

    

1 - Phối hợp với nhà trường tổ chức  cuộc thi giáo viên giỏi cấp trường, cấp 
quận (theo lịch PGD) 

Trong tháng 11 Đ/c Oanh  Đ/c Liên 

2 - Phối hợp với nhà trường tổ chức các hoạt động chào mừng ngày nhà giáo 
Việt Nam 20-11 Trong tháng 11 Đ/c Oanh  Đ/c Liên 

VIII Công tác kế toán, văn thư.     

1 Cập nhật sổ đăng bộ, phổ cập 
Thường xuyên Đ/c Miên Tổ VP Đ/c Bình 

2 Hồ sơ nâng lương thường xuyên tháng 11/2021 
2/11/2021 Đ/c Miên  Đ/c Liên 

3 Hoàn thiện hồ sơ quy hoạch giai đoạn 2020-2025 
5/11/2021 Đ/c Miên Đ/c Thúy Đ/c Liên 
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TT Nội dung công việc  
Thời gian 
thực hiện 

Người 
thực hiện 

Người 
phối hợp 

Cán bộ 
phụ trách 

4 Báo cáo kết quả Thu chi ngân sách năm 2021, xây dựng dự toán ngân sách 
năm 2022 8/11/2021 Đ/c Miên  Đ/c Liên 

5 Triển khai công tác BHYT học sinh khối 2,3,4,5  năm học 2021-2022 
25/11/2021 Đ/c Miên GVCN Đ/c Liên 

IX Công tác thủ quỹ     

1 - Hoàn thiện hồ sơ thủ quỹ và các công việc liên quan Trong tháng 11 Đ/c Hương Đ/c Miên Đ/c Liên 

X Công tác Đoàn Đội:      

1 
- Triển khai chương trình ngày hội pháp luật Trong tháng 11 Đ/c Minh CBGVNV 

Đ/c Bình 
 

2 - Triển khai các hoạt động chào mừng 39 năm ngày nhà giáo Việt Nam Trong tháng 11 Đ/c Minh CBGVNV Đ/c Bình 

3 - Tiếp tục triển khai hoạt động "Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn 
sách hay, một tấm gương sáng" 

Hàng tuần Đ/c Minh CBGVNV 
Đ/c Bình 

 

IX Công tác thông tin báo cáo:     

1 - Báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất Theo lịch PGD BGH VP Đ/c Liên 

Trên đây là kế hoạch công tác tháng 11/2021 của trường TH Cự Khối. BGH yêu cầu CB, GV, NV nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện, 
nếu có vướng mắc, các bộ phận báo cáo về BGH để kịp thời giải quyết. 

 
* Nơi nhận 
- PGD: để báo cáo; 
- Các bộ phận: để thực hiện; 
- Lưu VP. 

HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 
 

Hoàng Thị Bích Liên 
                                             

 
 


