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Số:  109/TB-TrMN 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 
 
 

Yên Thọ, ngày 01  tháng 9  năm 2018 

 
THÔNG BÁO 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9-2018 
 

*/Trọng tâm 
- Tuyên truyền trang trí sắp xếp lớp chào mừng Quốc khánh mùng 2.9 

  - Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2018-2019 và ngày toàn dân đưa trẻ đến 
trường. 

- Tuyên truyền phối hợp với các ban ngành  đoàn thể, nhân dân đưa trẻ đến 
trường đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch xây dựng. 

- Họp phụ huynh học sinh các nhóm lớp đầu năm 
*/Lịch cụ thể: 

Ngày Nội dung công tác Người thực hiện 
3 Kiểm tra CSVC, trang trí các điểm trường chào 

mừng ngày Quốc khánh mùng 2.9 
 
Thực hiện kiểm kê  để mua sắm bổ xung một số đồ 

dùng bán trú còn thiếu 

Ban giám hiệu 
Bộ phận văn phòng 
 
BGH cùng phụ huynh 
học sinh 

1-30 Tiếp công dân vào các ngày theo kế hoạch  
Hiệu trưởng 2,4, 7 hàng tuần  
Tiếp công dân thứ 3,6 hàng tuần 
Tiếp công dân thứ  5hàng tuần 

 
Hiệu trưởng 
Đ/c Lê Thị Hạnh 
Hành chính 

4 - Duyệt khớp văn nghệ các nhóm lớp  
 

Đ/c Lê Thị Lành, Lê Thị 
Hạnh, GV các nhóm lớp 

5 Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2018-2019 
 

-Cán bộ, GV,NV trường 
-Đại biểu 
-Các bậc cha mẹ phụ 
huynh học sinh 

Từ 6-10 Phối kết hợp với các ban ngành đoàn thể huy động 
trẻ đến trường lớp 
 
+ Tuyên truyền  và huy động trẻ tại điểm trung tâm 
thôn Yên Lãng   
 
 

Ban giám hiệu, giáo viên 
 
 
-Đ/c Hiệu trưởng  
và GV điểm YL 
 
-Đ/c Lê Thị Hạnh và GV 



+ Huy động trẻ tại điểm lẻ Xuân Quang, Yên Sơn 
 
 
 
+ Huy động trẻ tại điểm lẻ Thọ Sơn, Trại Hà 
 

tại 2 điểm  
 
 
Đ/c Bùi Thị Hương, 
Nguyễn Thị Hương  và 
GV tại 2 điểm 
 

Từ 17-26 Kiểm tra dự giờ giáo viên các nhóm lớp theo 
Quyết định kiểm tra  

Đồng chí Lành, Hạnh, 
Phượng, Lương, Vũ 
Hằng 

11-16 Phối kết hợp với nhân viên y tế xã Yên Thọ khám 
sức khỏe cho học sinh lần 1 

BGH và nhân viên y tế 

27-28 Thăm các cơ sở mầm non tư thục trên địa bàn xã 
Yên Thọ 

Ban giám hiệu 

29 Họp cuối tháng  CBGVNV trường  

 

Nơi nhận: 

- BGH,GV,NV(t/h); 
- Các CSTT trên địa bàn xã(t/h); 
- Lưu VT. 

 
HIỆU TRƯỞNG 

          
 
 
                                                                                          Lê Thị Lành  
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