
    LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 25/07/2022 ĐẾN 31/07/2022 

 

CA SÁNG CA CHIỀU 

THỨ 

NGÀY 

Trực 

Lãnh 

đạo 

Nội dung công việc 

Trực 

Lãnh 

đạo 

Nội dung công việc 

HAI 

25/07 

Trần 

Thị 

Tuyến 

* Thực hiện đầy đủ các quy định về phòng chống dịch Covid-19 

8h00: Đại hội Chi bộ 2 (Địa điểm: Phòng HĐSP nhà S; Thành phần: Khách 

mời, Đảng ủy, Ban chi uỷ chi bộ 1,3; Toàn thể đảng viên chi bộ 2) 

8h00: Tổng duyệt văn nghệ chương trình "Chào đón học sinh lớp 10" 

(Địa điểm: Hội trường Thăng Long; Thành phần: Ban văn nghệ, Đoàn TN) 

9h00: Họp giao ban Ban Giám hiệu 

* Từ 21/7/2022: Học sinh lớp 11 I1, 11 I2, 12 I1, 12 I2 bắt đầu học chương 

trình Song bằng 

Trần 

Thị 

Tuyến 

Từ ngày 25/7/2022 đến 31/7/2022: Thực hiện chỉ đạo của SGD, Giáo viên các 

bộ môn truy cập website của các Nhà xuất bản (HD đã gửi mail đc TTCM, 

TPCM) để làm bài kiểm tra (bắt buộc) theo bộ sách giáo khoa đã lựa chọn 

và tập huấn sử dụng (Hotline Cánh Diều hỗ trợ tập huấn: (024) 7309 8866; 

Hotline Kết nối tri thức và Chân trời sáng tạo: 19004503 Zalo: 0989.320.716). 

BA 

26/07 

Trần 

Thị 

Tuyến 

* Từ ngày 26/7 đến 27/7/2022: Học sinh tiêm chủng mũi 3 tại trường. 

Cán bộ giáo viên có nhu cầu tiêm đăng ký với bộ phận y tế 

* Sinh hoạt hè tại trường 

6h30 - 8h00: CLB thể thao (bóng rổ, bóng đá, cầu lông) 

8h00 - 10h00: CLB sở thích khác (Địa điểm: theo vị trí đăng ký của từng 

CLB Thành phần: Đoàn TN, GV chủ nhiệm CLB hè, học sinh khối 10, 11 

đăng ký sinh hoạt hè tại trường) 

9h30: Chương trình kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sỹ 

(27/7/1947 – 27/7/2022) (Địa điểm: Phòng HĐSP nhà S, Nhà truyền thống, 

Tượng đài Liệt sĩ Đặng Thùy Trâm; Thành phần: Đại diện gia đình Liệt sỹ 

Nguyễn Doãn Hào, gia đình Liệt sỹ Đặng Thùy Trâm, Gia đình liệt sỹ Trần Quang 

Khải - Chồng cô giáo Trần Thu Hà, Gia đình Liệt sỹ - Bố chồng cô Đào Phương 

Mai, Đảng ủy, Ban Giám hiệu, BCH Công đoàn, Ban Liên lạc Cựu học sinh, Đoàn 

Thanh niên và 20 học sinh) 

Trần 

Thị 

Tuyến 

 

TƯ 

27/07 

Trần 

Thị 

Tuyến 

8h30: Đ/c Bí thư Đảng ủy tham dự Hội nghị triển khai Quy chế công tác 

dân vận của hệ thống chính trị quận và nhiệm vụ trọng tâm công tác dân 

vận 6 tháng cuối năm 2022 

Trần 

Thị 

Tuyến 

* Công bố danh sách HS dự thi, phòng thi dán trên bảng tin, trên website 

trường trước ngày 28/7/2022; 

* Công bố QĐ Coi thi, Chấm thi,… dán bảng tin HĐSP, trên  website trường 

trước ngày 28/7/2022 

NĂM 

28/07 

Lê  

Đại  

Hải 

* Sinh hoạt hè tại trường 

6h30 - 8h00: CLB thể thao (bóng rổ, bóng đá, cầu lông) 

8h00 - 10h00: CLB sở thích khác (Địa điểm: theo vị trí đăng ký của từng 

CLB Thành phần: Đoàn TN, GV chủ nhiệm CLB hè, học sinh khối 10, 11 

đăng ký sinh hoạt hè tại trường) 

Lê  

Đại  

Hải 

14h00: Họp Giáo vụ (Nội dung: Công bố các quyết định bổ nhiệm tổ trưởng, tổ 

phó, phân công nhiệm vụ năm học 2022-2023; Địa điểm: Phòng HĐSP nhà S; 

Thành phần: Đảng ủy, BGH, TTCM, TPCM, Tổ trưởng tổ VP, Thư ký Hội đồng, 

đại diện Đoàn Thanh niên) 

16h00: Hoàn thành cơ sở vật chất Chương trình chào đón học sinh lớp 10 

năm học 2022-2023 

SÁU 

29/07 

Lê  

Đại  

Hải 

7h30: Chương trình chào đón học sinh lớp 10 năm học 2022-2023 dành 

cho các lớp khối 10 chuyên (Địa điểm: Hội trường Thăng Long; Thành 

phần: Ban Giám hiệu, Ban đức dục, Đoàn TN, GVCN và HS khối 10 năm 

Lê  

Đại  

Hải 

14h00: Chương trình chào đón học sinh lớp 10 năm học 2022-2023 dành cho 

các lớp khối 10 không chuyên (Địa điểm: Hội trường Thăng Long; Thành phần: 

Ban Giám hiệu, Ban đức dục, Đoàn TN, GVCN và HS khối 10 năm học 2022-



học 2022-2023) 2023) 

Bảy 

30/07 

Lê  

Đại  

Hải 

8h00-17h00: Tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023, xác nhận 

nhập học trực tiếp và tiếp nhận hồ sơ trúng tuyển sau phúc khảo (nếu 

có) 
Lê  

Đại  

Hải 

Các GV ra đề thi, phản biện thống nhất, tổ chức in sao, đóng gói, niêm phong 

theo từng phòng thi (Toán 1, Toán 2,…), ghi rõ môn thi, số đề thi mỗi phòng 

24 đề ( Số phòng thi: Toán 02; Vật lý 01; Hóa học 02; Sinh học 02; Tin học 

02; Văn 03; Lịch sử 02; Địa lý 02; T. Anh 03; T. Pháp 02; T. Nhật 02). Gửi 

các túi đựng đề thi đã niêm phong về VP nhà trường trước 12h00 ngày 

02/8/2022. 

CN 

31/07 
 

* Từ 01/8/2022: Học sinh lớp 10I1, 10I2 bắt đầu học chương trình Song 

bằng 

 Hoàn thành chuẩn bị phòng thi, chuẩn bị giấy thi, văn phòng phẩm, CSVC 

phục vụ coi thi và chấm thi cho kỳ thi trước 17h00 ngày 02/8/2022 

* 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, Điều phối viên chương 

trình Song bằng gửi lịch công tác tuần tiếp theo cho đ/c Chu Quang Nhật trước 11h00 thứ 5 hàng tuần.      VĂN PHÒNG TRƯỜNG 


