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Người 

thực hiện 

Thời 

gian 

Thứ 2 

14/3 

Thứ 3 

15/3 

Thứ 4 

16/3 

Thứ 5 

17/3 

Thứ 6 

18/3 

Thứ 7 

19/3 

 

Đ/c 

Quỳnh 

Sáng - Họp giao ban 

BGH 

- Kiểm tra công 

tác vệ sinh phòng 

chống dịch của 

các lớp 

- Vệ sinh trong 

ngoài khu vực 

văn phòng 

- Kiểm tra công tác 

vệ sinh phòng 

chống dịch của các 

lớp 

- Vệ sinh trong 

ngoài khu vực văn 

phòng 

    

Chiều - Kiểm tra công 

tác vệ sinh phòng 

chống dịch của 

các lớp 

- Xây dựng báo 

cáo, kế hoạch 

- Kiểm tra công tác 

vệ sinh phòng 

chống dịch của các 

lớp 

- Kiểm tra việc xây 

dựng video các lớp 

    

Đ/c Nhạn 

Sáng - Họp giao ban 

BGH 

 

 - Kiểm tra công tác 

vệ sinh phòng 

chống dịch của các 

lớp 

- Vệ sinh trong 

ngoài khu vực văn 

phòng 

- Kiểm tra công tác 

vệ sinh phòng chống 

dịch của các lớp 

- Vệ sinh trong 

ngoài khu vực văn 

phòng 

  

 Chiều   - Kiểm tra công tác 

vệ sinh phòng 

chống dịch của các 

- Kiểm tra công tác 

vệ sinh phòng chống 

dịch của các lớp 

  



lớp 

- Kiểm tra công tác 

báo cáo, kiểm tra 

- Kiểm tra việc xây 

dựng video các lớp 

 

 

 

 

 

 

Đ/c Yến 

Sáng - Họp giao ban 

BGH 

 

 - Kiểm tra xây 

dựng mô hình dân 

vận khéo: Ứng 

dụng các phương 

pháp GD tiên tiến 

vào các hoạt động 

trong trường 

 - Kiểm tra công 

tác vệ sinh 

phòng chống 

dịch của các lớp 

- Vệ sinh trong 

ngoài khu vực 

văn phòng 

- Kiểm tra công 

tác vệ sinh 

phòng chống 

dịch của các lớp 

- Vệ sinh trong 

ngoài khu vực 

văn phòng 

 Chiều     - Kiểm tra công 

tác vệ sinh 

phòng chống 

dịch của các lớp 

- Kiểm tra công 

tác báo cáo, 

kiểm tra 

- Kiểm tra công 

tác vệ sinh 

phòng chống 

dịch của các lớp 

- Đăng bài cổng 

TT 

 

HIỆU TRƯỞNG 

        ( Đã ký) 

 

 

 

        Trần Thị Nghĩa Quỳnh 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


