
TRƯỜNG THPT THẠNH LỘC 
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15/HKI 

(Từ ngày 1212/2022 – 18/12/2022)  

 

- Từ ngày 12/12/2022 đến 16/12/2022: Cô Bình tham gia lớp Hoàn chỉnh Cao cấp lý luận chính 

trị tại Học viện Chính trị khu vực II. 

Ngày Giờ Nội dung Người thực hiện 

Thứ Hai 

12/12 
6 giờ 45’ Chào cờ đầu tuần; Sinh hoạt chuyên đề 

Thầy Hải, Quản 

sinh, GVCN 

Thứ Ba 

13/12 

8 giờ 00 

Dự Hội nghị tập huấn công tác giáo dục, truyền thông 

về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu trong 

trường học - Năm học 2022-2023 tại trường THPT 

chuyên Trần Đại Nghĩa 

Thầy Hải  

8 giờ 00 

Tham dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán 

bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 4 năm 2022 tại 

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 12 

Thầy Khanh 

Hạn chót nhập thông tin dự thi thăng hạng giáo viên (Giáo viên có nhu cầu thi) 

Hạn chót nộp Bản kê khai tài sản: 02 bộ - văn bản giấy, ký tên (Cô Bình, Thầy Hải, thầy 

Khanh, cô L. Loan, thầy Tiến, thầy Ngọc Anh, thầy Toàn, cô Phi, thầy Ân, cô Thùy, Cô 

Hiên, cô Bảo Vi) 

Thứ Tư 

14/12 

8 giờ 00 

Dự Tọa đàm kinh nghiệm, cách làm về xây dựng  

không gian văn hóa Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Chỉ 

thị, Nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ chính trị và các hoạt 

động của địa phương, cơ quan, đơn vị tại Hội trường 2 

- UBND Quận 

Thầy Khanh 

8 giờ 00 

Tham dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán 

bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 4 năm 2022 tại 

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 12 

 

Thứ Năm 

15/12 
   

Thứ Sáu 

16/12 
12 giờ 45’ Họp công tác chủ nhiệm 

Thầy Khanh, 

TLTN, GVCN 

Thứ Bảy 

17/12 

7 giờ 00 

Phối hợp Báo Giáo dục tổ chức hướng nghiệp cho học 

sinh khối 12 

(GVCN nhắc học sinh tham dự đầy đủ và đúng giờ) 

Thầy Khanh, thầy 

Nhật, Quản sinh 

8 giờ 00 
Họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với 

tổ chức đảng, đảng viên năm 2022 

Toàn thể đảng 

viên 

Chủ Nhật  

18/12 
   


