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CA SÁNG CA CHIỀU 

THỨ 

NGÀY 

Trực 

Lãnh 

đạo 

Nội dung công việc 

Trực 

Lãnh 

đạo 

Nội dung công việc 

HAI 

10/05 

Trần 

Thị 

Tuyến 

* Học sinh tạm dừng đến trường từ ngày 04/5/2021 cho 

đến khi có thông báo mới để phòng chống Covid-19; 

* Toàn trường dạy và học trực tuyến trên TEAM theo 

TKB số 6 hiện hành; 

* Toàn trường nghiêm túc thực hiện quy định 5K về phòng 

chống Covid-19. 

* Từ 10/5 đến hết 12/5/2021, lớp 11 I nghỉ học văn hóa để 

tham gia thi AS, A Level 

8h00-9h30: Học sinh khối 10, 11 thi bù môn Toán HK2 tại 

phòng B101 (07 học sinh) (Phụ trách: Đ/c TKHĐ Đỗ Lê Sơn 

và các thành viên) 

9h00: Họp Giao ban Ban Giám hiệu 

10h00-11h00: Học sinh khối 10, 11 thi bù môn Ngoại ngữ 

HK2 tại phòng B103 (07 học sinh) (Phụ trách: Đ/c TKHĐ 

Đỗ Lê Sơn và các thành viên) 

10h45 - 12h00: Thi môn Hóa AS tại phòng A 205 (01 học 

sinh) (Thành phần: Học sinh lớp 11I; Phụ trách: Hội đồng thi 

AS và A- Level trường, đ/c Chu Mai Phương; Hội đồng Anh) 

* Văn phòng gửi bài viết dự thi người tốt việc tốt về VP Sở 

GDĐT (nếu có) 

Trần 

Thị 

Tuyến 

14h00: BGH làm việc với đ/c Lê Thị Đoan và đ/c Trần Đức Tú (Địa điểm: 

Phòng trực giám hiệu nhà A) 

BA 

11/05 

Lê  

Đại  

Hải 

8h00-9h30: Học sinh khối 10, 11 thi bù môn Văn HK2 tại 

phòng B101 (3 học sinh) (Phụ trách: Đ/c TKHĐ Đỗ Lê Sơn 

và các thành viên) 

10h30-12h00: Thi môn Kinh tế AS tại phòng A 205 (08 học 

sinh) (Thành phần: Học sinh lớp 11I; Phụ trách: Hội đồng thi 

AS và A- Level trường, đ/c Chu Mai Phương; Hội đồng Anh) 

10h30-12h30: Thi môn Vật lý - A Level tại phòng A 204 

(01 học sinh) (Thành phần: Học sinh lớp 11I; Phụ trách: Hội 

đồng thi AS và A- Level trường, đ/c Chu Mai Phương, đ/c 

Nguyễn Tiến Đức; Hội đồng Anh) 

Lê  

Đại  

Hải 

13h30 – 16h30: Học sinh lớp 10, 11 thi bù môn KHTN HK2 tại phòng B103 

(02 học sinh) (Phụ trách: Đ/c TKHĐ Đỗ Lê Sơn và các thành viên) 

14h00: Ban tài chính họp về công tác quyết toán 2020 và quyết toán Quý I 

năm 2021 (Chủ trì: Đ/c Hiệu trưởng; Thành phần: Thành viên Ban tài chính; 

Địa điểm: Phòng Hiệu trưởng nhà Hiệu bộ) 

16h00: Họp GVCN khối 10, 11 trực tuyến 

* Giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm hoàn thành ký học bạ cho học sinh 

lớp 12 

* GVCN tự kiểm tra hồ sơ xét TN, dự thi TN THPT học sinh lớp 12 



TƯ 

12/05 

Lê  

Đại  

Hải 

* Chấm kiểm tra bù, chấm phúc khảo bài kiểm tra 

Lê  

Đại  

Hải 

14h45-16h00: Thi môn Toán AS tại phòng A 205 (01 học sinh) (Thành phần: 

Học sinh lớp 11I; Phụ trách: Hội đồng thi AS và A- Level trường, đ/c Chu Mai 

Phương; Hội đồng Anh) 

NĂM 

13/05 

Trần 

Thị 

Tuyến 

8h30: Đ/c Hiệu trưởng dự Hội nghị trực tuyến về thực hiện 

nhiệm vụ công tác học kỳ II, triển khai nhiệm vụ công tác 

cuối năm học 2020 - 2021 

* Tổ trưởng tổ nhập điểm in bảng điểm lần 2 - chính thức 

sau phúc khảo và kiểm tra bù Trần 

Thị 

Tuyến 

14h00: Tổ nhóm chuyên môn phổ biến lại các VB đánh giá, xếp loại Hiệu 

trưởng, Phó Hiệu trưởng và đánh giá xếp loại GV theo chuẩn; Các tổ tổ chức 

cho giáo viên tự đánh giá theo chuẩn và lưu giữ hồ sơ minh chứng cho việc 

đánh giá xếp loại GV theo chuẩn NNGV vào năm học 2021-2022; Các đ/c 

TTCM tổng hợp kết quả đánh giá xếp loại CBQL và GV gửi BGH và đ/c 

TKHĐ Nguyễn Đức Bình tổng hợp trước 27/5/2021 

* Giáo viên bộ môn nhập điểm vào sổ ghi điểm cá nhân và sổ ghi điểm điện 

tử 

* Văn phòng gửi điểm kiểm tra chính thức đến toàn thể CMHS qua SMS 

* Thư ký Phạm Tuấn Tài gửi Bảng thống kê điểm theo môn từng khối lớp 

cho BGH, TTCM, TPCM 

SÁU 

14/05 

Trần 

Thị 

Tuyến 

8h00: Lễ Tuyên dương khen thưởng HSG Thủ đô (Địa 

điểm: Trường THCS-THPT Dewey, Lô H3-LC khu đô thi Star 

lake, Xuân Tảo, BTL, HN) (hoãn tới khi có thông báo mới từ 

Sở GDĐT) 

Tiết 4: Sinh hoạt lớp trực tuyến trên TEAM; Bình xét 

hạnh kiểm học sinh khối 10, 11 

Lê 

Đại 

Hải 

* BCH Công đoàn hoàn thành Hồ sơ xét kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo 

dục gửi CĐ ngành trước 15/5/2021 

Bảy 

15/05 

Lê  

Đại  

Hải 

* Trước 10h00: Đ/c Phạm Tuấn Tài - TKHĐ, đ/c Nguyễn 

Thị Ngọc Lan - Kế toán; đ/c Nguyễn Thị Thanh Bình - Thủ 

quỹ chuẩn bị các văn bản, chứng từ để hoàn thành việc 

quyết toán cho kỳ kiểm tra cuối HKII năm học 2020 - 2021 

Trần 

Thị 

Tuyến 

 

CN 

16/05 
 

  * Thứ Hai, 17/5/2021: Đ/c TKHĐ Phạm Tuấn Tài, VP in học bạ học sinh 

khối 10, 11 

* Từ 18/5 đến 20/5/2021: Giáo viên khối 10, 11 ký học bạ khối 10, 11; GVCN 

kiểm tra, rà soát, đôn đốc, nhắc nhở GV bộ môn thiếu chữ ký, nhận xét ký 

học bạ học sinh khối 10, 11 hoàn thành trước 25/3/2021 

* 14h00 thứ 5, 20/5/2021: Họp Tổ nhóm chuyên môn so sánh đánh giá kết 

quả kiểm tra chất lượng HKII, Kết quả chuyên môn năm học, đề xuất giải 

pháp nâng cao chất lượng dạy và học trong năm học 2021-2022 

 

* Ghi chú:   

- Ngoài những công việc trên, các đồng chí trong Ban giám hiệu, giáo viên, nhân viên có trách nhiệm thực hiện các công việc đột xuất của Bộ, Thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và các cơ 

quan liên quan theo chỉ đạo của đồng chí Hiệu trưởng. Đề nghị các đồng chí thường xuyên xem Lịch công tác trên website của nhà trường: www.c3chuvanan.edu.vn . 

- Đề nghị các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công Đoàn, Bí thư Đoàn trường, Thư ký HĐ, Thư ký Ban tổ chức sự kiện gửi lịch công tác tuần tiếp theo cho đ/c Chu Quang Nhật 

trước 11h00 thứ 5 hàng tuần.                 VĂN PHÒNG TRƯỜNG 


