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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Long Xuyên, ngày 27 tháng 02 năm 2021

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 3 - 2021
THỜI GIAN

01/3/2021
03 05/3/2021
13 –
15/3/2021

22/3/2021
26 31/3/2021

NỘI DUNG
- Hoạt động tháng bộ môn Sinh học - KTNN
- Tuyên truyền ý nghĩa ngày QTPT 8/3
- Hoàn thành đăng ký DS thi Olympic Tháng 4, Tp.HCM
- Họp HĐSP (cán bộ chủ chốt, 14g30,03/3)
- HỌP MẶT KỶ NIỆM NGÀY QTPN 8/3 (14g, 05/3)
- Tham gia tổ chức Hội thi Hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh
- Hoàn thành chấm sáng kiến, cải tiến, ĐDDH cấp trường
- Tham gia tổ chức kỳ thi chọn HS giỏi THCS cấp tỉnh
- Hoàn thành ký duyệt trang bìa học bạ lớp 10, sổ đăng bộ
- Kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn TNCSHCM 26/3

THỰC HIỆN
Tổ CM
CĐCS
HT
CBCC
CĐV
Theo QĐ
HĐKH
Theo QĐ
HT, GVCN
Đoàn TN
- Dự thi và hỗ trợ T.chức thi giải toán bằng MT cầm tay/tỉnh (27/3)
Theo QĐ
- Họp CMHS lần 3, năm học 2020/21 (14h, 27/3).
GVCN

Trong tháng:
- Giáo dục chủ điểm: “Tiến bước lên Đoàn”.
- Tham gia các hoạt động KN ngày QTPN 8/3 và thành lập Đoàn TNCSHCM 26/3.
- CB, GV dự bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và sinh hoạt HĐBM theo kế hoạch.
- Báo cáo KQ chấm chọn sáng kiến, cải tiến, ĐDDH, E-learning, nộp SK, CT về Sở.
- Thực hiện kế hoạch TTSP (tuần 2–5); báo cáo sơ kết giữa đợt: tuần 4.
- Lập kế hoạch nhu cầu vị trí việc làm và phát triển giáo dục năm học 2021 - 202.
- Phối hợp các trường CĐ, ĐH tổ chức tư vấn hướng nghiệp - tuyển sinh năm 2021.
- Hướng dẫn làm hồ sơ thi TN.THPT quốc gia 2021.
- Dự Bồi dưỡng thường xuyên nội dung 3 cho cán bộ quản lý.
- Thi công làm Phòng T.thống và lập KH tổ chức KN 45 năm thành lập trường
- Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển dự thi Olympic Tháng 4 và HSG cấp tỉnh.
- Tiếp tục thu học phí học kỳ 2, thẩm định tài chính quý I/2021 và năm 200;
- Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo HD của Ngành và Bộ Y tế.
- Vệ sinh trường lớp, sửa chữa đèn, quạt các lớp và lập kế hoạch sửa chữa hè 2021.
- Lịch tiếp CMHS của Hiệu trưởng: ngày 01, 08, 15, 22 và 29 tháng 3 năm 2021.
* Kiểm tra chuyên đề, công tác khác
- Việc thực hiện kế hoạch kiểm tra nội bộ tháng 03, hồ sơ chuyên môn, KHGD,
bồi dưỡng HSG, HS yếu, chấm chọn sáng kiến, cải tiến, ĐDDH tự làm, E-learning.
- Việc thực hiện các Chỉ thị của UBND tỉnh, Sở GDĐT về kế hoạch thực hiện nhiệm
vụ năm học 2020 - 2021; các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, tiết kiệm điện nước,
niêm yết bảng lương tháng 3; vệ sinh trường lớp; công khai tài chính; bảo quản và sử
dụng CSVC, TBDH; dạy thêm học thêm và các phong trào thi đua của ngành./.
Nơi nhận:
- HT, PHT;
- Email Đoàn thể, Tổ CM , GVCN;
- Lưu VT, niêm yết sơ mi, website.
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