
 

 UBND QUẬN LONG BIÊN 
TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 
(TUẦN 36: NĂM HỌC 2019-2020 -  Tuần 16 năm 2020) 

TỪ NGÀY 13/04 ĐẾN NGÀY 18/04 

Thứ Buổi Nội dung công việc Bộ phận thực hiện  Lãnh đạo phụ trách 

Hai 

13/04 

 

S 

- Trực báo cáo tình hình dịch bệnh Covid 19 theo phân công 

- Nghỉ học đến ngày 15/04/2020 theo công văn của Sở GD&ĐT 

- Xây dựng lịch công tác tuần 36 

- Học ôn tập trên truyền hình, thời khóa biểu học online 

- 11h: Hoàn thành báo cáo phần mềm dạy học qua mạng cảu PGD 

- Tổ VP 

- HS Toàn trường 

- BGH, Đ/c Hân 

- HS toàn trường 

- Đ/c Hân 

- Đ/c Nhung 

- Đ/c Nhung 

- Đ/c Minh 

- Đ/c Nhung 

- Đ/c Nhung 

C 

- Trực báo cáo tình hình dịch bệnh  Covid 19 theo phân công  

- 14h: Học ôn tập trực tuyến qua các phần mềm theo thời khóa biểu 

- 16h: Báo cáo số lượng học sinh học trực tuyến và học trên truyền hình 

 ( hàng ngày) 

- Tổ VP 

- HS Toàn trường 

- Đ/c Hân 

 

- Đ/c Nhung 

- Đ/c Nhung 

- Đ/c Minh 

Ba 

14/04 

S 
-  Học ôn tập trên truyền hình, thời khóa biểu học online 

-  Trực báo cáo tình hình dịch bệnh  Covid 19  trực tuyến  

- HS Toàn trường 

- NV theo dõi trực tuyến  

- Đ/c Minh 

- Đ/c Minh 

C 

- Nghỉ học đến ngày 15/04/2020 theo công văn của Sở GD&ĐT 

-  Trực báo cáo tình hình dịch bệnh  Covid 19   

- 14h: Học ôn tập trực tuyến qua các phần mềm theo thời khóa biểu 

- HS Toàn trường 

- NV theo dõi trực tuyến 

- HS Toàn trường 

- Đ/c Minh 

- Đ/c Minh 

- Đ/c Nhung 

 

Tư 

15/04 

S 
-  Học ôn tập trên truyền hình, thời khóa biểu học online 

- Trực báo cáo tình hình dịch bệnh Covid 19  

- HS Toàn trường 

- NV theo dõi trực tuyến 

- Đ/c Nhung 

- Đ/c Nhung 

C 

- Nghỉ học đến ngày 15/04/2020 theo công văn của Sở GD&ĐT 

- Trực báo cáo tình hình dịch bệnh Covid 19 

- 14h: Học ôn tập trực tuyến qua các phần mềm theo thời khóa biểu 

- HS toàn trường 

- NV theo dõi trực tuyến 

- HS toàn trường 

- Đ/c Nhung 

- Đ/c Minh 

- Đ/c Nhung 



                     

HIỆU TRƯỞNG 

                                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                                           Nguyễn Mậu Minh    

Năm 

16/04 

S 

- Nghỉ học đến ngày 15/04/2020 theo công văn của Sở GD&ĐT  

- Trực báo cáo tình hình dịch bệnh  Covid 19 

- Học ôn tập trên truyền hình 

- 9h: Họp tổ nhóm chuyên môn 

-  Gửi phiếu đánh giá Tháng 04 cho các CBGVNV, Phiếu ĐG chủ nhiệm 

cho GVCN 

- HS Toàn trường 

- NV theo dõi trực tuyến 

- HS toàn trường 

- Các tổ nhóm chuyên môn 

- Đ/c Hân 

- Đ/c Minh 

- Đ/c Minh 

- Đ/c Nhung 

- Đ/c Nhung 

- Đ/c Minh 

C 
- Trực báo cáo tình hình dịch bệnh Covid 19 

- 14h: Học ôn tập trực tuyến qua các phần mềm theo thời khóa biểu 

- NV theo dõi trực tuyến 

- HS toàn trường 

- Đ/c Minh 

- Đ/c Nhung 

Sáu 

17/04 

S 

- Nghỉ học đến ngày 15/04/2020 theo công văn của Sở GD&ĐT  

- Học ôn tập trên truyền hình, theo thời khóa biểu 

- Trực báo cáo tình hình dịch bệnh Covid 19 

- HS Toàn trường 

- HS Toàn trường 

- NV theo dõi trực tuyến 

- Đ/c Nhung 

- Đ/c Nhung 

- Đ/c Nhung 

C 

- Nghỉ học đến ngày 15/04/2020 theo công văn của Sở GD&ĐT 

- Trực báo cáo tình hình dịch bệnh Covid 19 

- 14h: Học ôn tập trực tuyến qua các phần mềm theo thời khóa biểu 

- 14h: Họp giao ban Hiệu trưởng THCS trực tuyến 

- Toàn trường 

- Tổ VP, GV 

- HS toàn trường 

- Đ/c Minh 

- Đ/c  Nhung 

- Đ/c Minh 

- Đ/c Nhung 

- Đ/c Minh 

Bảy 

18/04 

S 

-  Nghỉ học đến ngày 15/04/2020 theo công văn của Sở GD&ĐT 

- Trực báo cáo tình hình dịch bệnh Covid 19 

- Học ôn tập trên truyền hình, theo thời khóa biểu 

- Toàn trường 

- NV theo dõi trực tuyến 

- HS toàn trường 

- Đ/c Minh 

- Đ/c Minh 

- Đ/c Nhung 

C 

- Nghỉ học đến ngày 15/04/2020 theo công văn của Sở GD&ĐT 

- Trực báo cáo tình hình dịch bệnh Covid 19. 

- 14h: Học ôn tập trực tuyến qua các phần mềm theo thời khóa biểu 

- Toàn trường 

- NV theo dõi trực tuyến 

- HS toàn trường 

- Đ/c Minh 

- Đ/c Minh 

- Đ/c Nhung 


