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PHÒNG GD&ĐT H. TRẦN VĂN THỜI        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    TRƯỜNG THCS KHÁNH BÌNH TÂY BẮC                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 

(Từ ngày 15 đến ngày 20/08 năm 2022) 

I. Đánh giá: 

1. Ưu điểm: 

- Tổ chức lao động, vệ sinh trường lớp tại 2 điểm trường hoàn thành đúng kế hoạch. 

- Tham gia bồi dưỡng chính trị hè chuyên đề 5: 06 giáo viên, nhân viên. 

2. Hạn chế:  

- Công tác tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh còn chậm. Do PHHS chưa nắm bắt kịp thời lịch 

tuyển sinh của trường, nên số lượng tuyển sinh lớp 6 đạt tỉ lệ chưa cao. Cập nhật số diện 

thoại của học sinh lớp 6 không đầy đủ. 

- Giờ giấc trực của bộ phận văn phòng chưa đảm bảo. 

II. Nhiệm vụ trọng tâm: 

- Chỉ đạo CM, các tổ CM, GV nghiên cứu khung chương trình; kế hoạch dạy học và các 

hoạt động chuyên môn chuẩn bị năm học mới.  

- Chỉ đạo PHT hoàn thành dự thảo biên chế lớp, phân công nhiệm vụ năm học, nhân viên 

Y tế phối hợp với GVCN tổng hợp báo cáo số lượng học sinh tiêm vacxin lớp 6 (Mới); 7,8,9 

năm học 2022 - 2023 báo cáo PHT trước 25/08/2022 để tổng hợp báo cáo PGD. 

- Phân công GV tham gia các lớp tập huấn chuyên môn theo CV số 2130/SGD - ĐT ngày 

28/07/2022 của Giám đốc Sở Giáo dục Cà Mau từ 18/08/2022 đến 20/08/2022. Địa điểm: 

trung tâm GDTX tỉnh Cà Mau. (Ngọc) 

- Tùy vào điều kiện thời tiết bộ phận phụ trách lao động phân công 1 số GV sơn các bồn 

cây (Điểm trung tâm); Quét vôi các bồn cây (Điểm lẻ), cạo rửa 1 số vị trí bị rong rêu. 

- Chỉ đạo GV, Nhân viên phụ trách các phòng chức năng: thư viện, thiết bị, y tế tại 2 

điểm trường vệ sinh phòng sạch sẽ, thoáng mát. 

III. Nhiệm vụ cụ thể: 

Thứ/Ngày Buổi Nội dung công việc 
Người thực 

hiện Chỉ đạo 

Thứ Hai 

15/08/2022 

Sáng 

-Trực tiếp nhận hồ sơ hs, giải quyết thủ tục hành chính. 

Báo cáo số lượng hs đăng kí mua SGK lớp 6 cho HT. 

(Danh sách đăng kí) 

- Nộp bổ sung báo cáo thành tích BK UBND tỉnh 

- Nộp báo cáo thanh lí thiết bị, ĐDDH 

Quyết 

 

 

Khang 

Khang, Phước 

Chiều 

-Trực tiếp nhận hồ sơ hs, giải quyết thủ tục hành chính 

-Xây dựng PPCT cấp THCS tại PGD (8h) 

Bé Hai 

 

Điện 

Khang, Phước 

Thứ Ba 

16/08/2022 

Sáng 

-Trực tiếp nhận hồ sơ hs, giải quyết thủ tục hành chính 

-Xây dựng PPCT cấp THCS tại PGD (8h) 

Bé Hai 

 

Điện 

Khang, Phước 

Chiều 
-Trực tiếp nhận hồ sơ hs, giải quyết thủ tục hành chính. 

- Rà soát sĩ số hs từng lớp để báo cáo PHT biên chế lớp 

Quyết Khang, Phước 

Thứ Tư 

17/08/2022 

Sáng 

-Trực tiếp nhận hồ sơ hs, giải quyết thủ tục hành chính 

   - Dự TH triển khai CNTT toàn ngành lúc 8h tại PGD 

– ĐT huyện 

Quyết 

 

Khang, Phương 

Phước 

Chiều 
-Trực tiếp nhận hồ sơ hs, giải quyết thủ tục hành chính Bé Hai Phước 

Thứ Năm 

18/08/2022 
Sáng 

-Trực tiếp nhận hồ sơ hs, giải quyết thủ tục hành chính Bé Hai Phước 
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Chiều 
-Trực tiếp nhận hồ sơ hs, giải quyết thủ tục hành chính Quyết Phước 

Thứ Sáu 

19/08/2022 

Sáng 
-Trực tiếp nhận hồ sơ hs, giải quyết thủ tục hành chính Quyết Phước 

Chiều 
-Trực tiếp nhận hồ sơ hs, giải quyết thủ tục hành chính Bé Hai Phước 

Thứ Bảy 

20/08/2022 

Sáng 
-Trực tiếp nhận hồ sơ hs, giải quyết thủ tục hành chính Bé Hai Phước 

Chiều 
-Trực tiếp nhận hồ sơ hs, giải quyết thủ tục hành chính Quyết Phước 

Thời gian trực: 

Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h.      

Buổi chiều: từ 13h30 đến 16h                                                                           

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 
 

  Nguyễn Chí Khang                                       

                                                                                   


