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KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUNG CỦA NHÀ TRƢỜNG 

Tháng 12  năm 2020 (Học kỳ I) 

Chủ điểm của tháng : “UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN “ 

 Giáo dục học sinh tính trung thực trong thi cử . 
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 A CÔNG TÁC GIÁO DỤC TƢ TƢỞNG, CHÍNH TRỊ ĐẠO ĐỨC : 

 - SH chủ điểm kỷ niệm 76 năm ngày TLQĐNDVN 22/12 

(thông qua hình thức: Giáo dục, tuyên truyền, tìm hiểu)… 

 

LĐT 

TPT  

ĐTN 

CĐ 

TVTLHS 

GVCN 

YTHĐ 

GVPC 

Tuần 16  

- Sinh hoạt NK, ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS 

01/12/2020. 
Tuần 13  

- Tiếp tục nâng cao cảnh giác về công tác ANTT trường học, 

giữ  gìn và phát huy nhân cách nhà giáo trong giảng dạy-ứng 

xử; 

- Tăng cường GD đạo đức - KNS cho HS. 

- CB/GV/NV/HS không VPPL, ATGT, nội qui cơ quan, 

trường, lớp. 

Trong tháng  

- Duy trì sĩ số, vận động học sinh bỏ học ra lớp. Hàng tuần  

- Giáo dục HS tính trung thực trong thi cử. GV coi thi nghiêm 

túc. 
DỰ KIẾN 

Tuần 17 
 

- Thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc. Nhiệt tình năng nổ, 

sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi được phân công (không đùn đẩy, 

thoái thác công việc khi nhà trường giao). Nêu cao quan điểm 

sống “Mình vì mọi người”; đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích 

cá nhân. Tận tâm trong giảng dạy, thương yêu học sinh; Chấp 

hành nghiêm túc các công văn qui định về DTHT. 

Trong tháng  

- Phát huy dân chủ, giữ gìn đoàn kết nội bộ. Quan hệ tốt với 

đồng nghiệp (tôn trọng, chân thành, thân thiện,…). 

- Thể hiện tốt mối quan hệ Thầy-Trò. 

Trong tháng  

B CÔNG TÁC QUẢN LÝ DẠY HỌC VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC:   

I Dạy và học:     

1 Phổ thông    

* Chương trình: Thực hiện chương trình từ tuần 13 đến tuần 

17 

GVBM 
Tuần 13-17  

- Phân công TKB tuần 18 (các tiết thiếu) và TKB tuần 19/ 

HKII 

PHT 
Tuần 18, 19  

* Chuyên môn: Thực hiện nghiêm túc qui chế CM: vào điểm 

cộng điểm, xếp loại, phê ký sổ đầu bài đầy đủ. 

GVBM 

TTCM 

Từ tuần 13 

đến tuần 18 
 



- Lên kế hoạch ôn tập - đôn tiết ôn tập lên trước thi học kỳ 1 

tuần. 

- Dự kiến Thi HKI tuần 17 (28/12-02/01/2021).  Lưu ý:  tiết 

nào ôn tập trước theo PPCT   GV tuân thủ đúng theo kế 

hoạch dạy học (PPCTr). 

TTCM 

Tuần 16  

- Khối 9 thực hiện nghiêm túc CV….. /PGDĐT ngày…..v/v 

Tổ chức kiểm tra, đánh giá cuối HKI năm học 2020-2021. 

TTCM 

GVBM 
Tuần 16-17  

- Môn tiếng Anh thực hiện theo CV:1527, 1373/SGD ĐT (thi 

nói cho HS khối 6,7,8 trong tuần 16). Khối 9 thi nói trong tuần 

17. 

TTCM 

Tuần 16-17  

- Thực hành Tin 6,7,8, 9; CN  9; TD 6-9 thi trong tuần:16 

(trong tiết học), Nhạc 6-8 thi buổi chiều cùng với lịch thi môn  

TD. [thời gian: 21/12- 26/12/2020]. 

GVBM 

Tuần 16  

- Họp Tổ CM  tuần 14 theo kế hoạch tuần 1 của tháng; ngoài 

ra giáo viên tập huấn sử dụng các phần mềm ứng dụng 

Microsoft 365 (trước đây gọi là Office 365) trong quản lý 

hồ sơ nhà trường, hồ sơ tổ chuyên môn và giáo viên với 

03 nội dung:   

+ Hướng dẫn xây dựng các nhóm, thiết lập các kênh trên 

Microsoft Teams Office 365gồm: nhóm trường học, các 

nhóm tổ chuyên môn, các nhóm lớp giảng dạy trực tuyến, 

họp trực tuyến. 

+  Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm Microsoft 

OneNote để số hoá hồ sơ phục vụ nhu cầu quản lý, điều 

hành và khai khác thông tin trong nhà trường. 

- Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm Microsoft 

OneDrive phục vụ nhu cầu lưu trữ và quản lý dữ liệu của 

nhà trường.  
- Họp tổ nhận xét đề kiểm tra cuối học HKI, học tập công văn 

58, công văn 26 sửa đổi bổ sung  công văn 58 về xếp loại HK-

HL & xếp loại các môn TD, MT, Nhạc. Thao giảng chuyên 

môn qua nghiên cứu bài học qua soạn giảng/ra đề kiểm tra 

định kỳ  phần mềm trộn đề Intest online; Thực hiện chuyển đổi 

số hóa  hồ sơ cá nhân.  

- TTCM phân công GV trong tổ kiểm tra và chấm chéo: con 

điểm, cột điểm, cộng điểm, xếp loại  TTCM thu biên bản 

(tuần 18). 

- Họp tổ đánh giá chất lượng 02 mặt giáo dục, bàn giải pháp 

nâng cao chất lượng HKII; Xếp loại thi đua HKI, Phân công 

sinh hoạt ngoại khóa tháng 01/2021… 

TTCM và  

GVBM 

 

Tuần 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuần 18 

 

 

 

 

- GVBM chấm bài vào điểm cẩn thận hạn chế sai sót. Kiểm tra 

lại các con điểm, cột điểm trước khi vào điểm trên hệ thống 

VNEDU.VN  

GVBM 

Tuần 16-18  

- GVBM chấm bài kiểm tra định kỳ HKI, tự vào điểm, tự kiểm 

tra, nếu có sửa chữa điểm thì thực hiện đúng quy định quy chế 

của ban quản lý SĐĐT; PHT, Ban quản lý kiểm tra trên Edu: 

PHT 

Tuần 18  



- GVBM chấm bài thống kê theo mẫu nộp TTCM: ……… 

- TT thống kê toàn khối  nộp PHT : ……….  

- Thống kê nộp phòng GD-ĐT ……………………….. 

GVBM 

TTCM 

PHT 

Tuần 18 

 

 

Gửi 

qua 

mail 

- GV dạy TD kê khai tiết đứng nắng, nộp PHT PHT 18/12/2020  

- Phê ký SĐB, chú ý ký và ghi tiết PPCT ở các tiết thi HKI GVBM Tuần 16,17  

- TT, TPCM kiểm tra GV vào điểm, xếp loại, học bạ 7,8,9 phê 

SĐB… 

TTCM Tuần 18 

 
 

- Bảng xếp hạnh kiểm các lớp phải có chữ ký của tất cả 

GVBM {nếu HS quay cóp HK yếu, VPNQ trường lớp trong 

tuần17, 18→ BNN hạ 1 bậc HK).  

 

GVCN 

thông báo 

cho Hs rõ. 

GVBM hoàn 

thành 

Tuần 18 

 

- Tiếp tục thực hiện chƣơng trình tuần 18 (theoTKB mới- 

bù các tiết thiếu trong HKI). 

GVBM Tuần 18 

 
 

* Tuần 16: Thứ 6 nghỉ noel (25/12), thứ 2 (21/12) học TKB 

thứ sáu; chiều thứ bảy ngày 26/12 học bù thời khóa biểu thứ 2  

GVBM 
Tuần 16  

- Hoàn thành chương trình HKI: 09/01/2020 GVBM Tuần 18  

- Vào học bạ HKI GVBM Tuần 18  

- P/C chuyên môn TKB/HKII và cho Hs chép vào tuần 18 PHT Tuần 18  

- Tổ chức các cuộc thi do cấp trên tổ chức. PHT Trong tháng  

2 Phổ cập     

- Hoàn tất việc cập nhật sổ theo dõi P/C năm 2020  

Hoá 

 

Trong tháng 

 

- Thống kê các loại biểu mẫu theo qui định của PGD   

- Lập DS đối tượng học sinh năm học 2020-2021 không ra lớp 

 tiếp tục tham mưu BCĐ huy động mở lớp PCTHCS.  
 

- Theo dõi HS bỏ học tuần, tháng  phối hợp vận động HS bỏ 

học trở lại trường. 
 

II CHỦ NHIỆM LỚP.    

- Thu tiền pho to đề thi HKI Khối 6,7,8,9 GVCN Tuần 15,16  

- Chép lịch thi HKI cho HS  GVCN Tuần 15-16  

- Thông báo HS nộp BHYT tháng 12 năm 2020 GVCN tháng 12  

- Xếp HK HS HKI vào tiết SHL tuần 16, xếp công bằng, khách 

quan, có đủ nguồn MC để trả lời khi có ý kiến thắc mắc của 

HS và CMHS Nộp TPT vào thứ 4 tuần 17  

GVCN 

 
Tuần 16,17 

 
 

- Nhắc nhở HS, đóng các khoản tiền PH,VS…, thực hiện tốt 

nội qui  nhà trường, học bài và làm bài trước khi đến lớp, ôn 

tập tốt thi kiểm tra cuối kỳ  HKI. 

- Cho Hs học nội qui thi và nhắc HS thi HKI nghiêm túc. 

GVCN 
Hàng tuần 

 

Tuần 16 

 

- Họp CMHS nội dung: Báo cáo HL-HK/ HKI; bàn kế hoạch 

quản lý HS tại nhà, nhắc nhở học bài, hạn chế chơi game, lên 

facebook, cha mẹ quan tâm GD đạo đức cho HS, thông qua kế 

hoạch hoạt động của BĐD CMHS lớp theo CV:1971/SGDĐT 

ngày 09/10/2017, thông báo HS nộp BHYT, các khoản… 

GVCN 

Tuần 18 

14giờ ngày 

08/01/2020 

 

- Khối 6,7,8,9 SHNGL tháng 12 tiết PPCT: 7+8 GVBM Tuần 18  

- Sinh hoạt chủ điểm 22/12 vào tiết chào cờ tuần 14: ngày 

07/12/2020 

TPT+GVCN 
07/12/2020  

- Ổn định nền nếp sau khi thi HK, tăng cường phối hợp với 

GVCT, GVBM, vận động HS bỏ học ra lớp kịp thời. 

 

 
Hàng tuần  



 -Báo cáo thi đua HKI (tiết, hoa, tuần học tốt, tuần thực hiện tốt 

nội qui, đôi bạn cùng tiến …) Từ tuần 1- tuần 18, hạn cuối 

nộp: thứ tư tuần 18 

 

 

GVCN 

11g 

6/01/2021 
 

- Nộp DS HS giỏi, HS TT cho cô Nương hạn cuối: thứ tư  10g 

06/01/2021 
 

- Hoàn thành học lực, hạnh kiểm tuần 18  18  

- Nhận giấy khen phát vào ngày sơ kết, phát phiếu phối hợp 

cho HS  
09/01/2021  

 - GVCN 8 hướng dẫn HS lao động, tổng vệ sinh trường lớp GVCN 8 Tuần 19  

III Giáo dục nghề phổ thông và hƣớng nghiệp:    

- Dạy hướng nghiệp chủ đề 4 cho Hs khối 9. HT Tuần 13-17  
IV Giáo dục ngoại khóa, lồng ghép :    

 Sinh hoạt NGLL tiết 9+10 theo kế hoạch nhà trường GVCN Tuần 18  

C  KIỂM TRA NỘI BỘ :    

 - Kiểm tra công tác tài chính (04 quý) {thực hiện theo quyết 

định} 

 BTTND 
Tuần 18  

D  CÔNG TÁC ĐOÀN THỂ: Các đoàn thể nộp BC HKI cho 

LĐT 

Đ. Thể 
Tuần 18  

1 ĐỘI THIẾU NIÊN TPHCM:    

- Phối hợp với YTHĐ tuyên truyền phát thanh HIV/AIDS  

 

TPT 

Châu 

Tuần 14  

- Phối hợp với Đoàn TN tổ chức SHCĐ 22/12. Tuần 14  

-  Phát động cuộc thi UPU lần thứ 50 Trong tháng  

- Phối kết hợp với Đoàn TN tham gia giao lưu với chi đoàn  

kết nghĩa H52, nhân ngày 22/12 . 
Tuần 16  

- Cho HS tìm hiểu về truyền thống QĐNDVN và truyền thống 

cách mạng quê hương. 
Tuần 14  

- Kiểm tra nền nếp, tác phong học sinh, đôn đốc nuôi heo đất  Hàng tuần  

- Phối hợp với YTHĐ kiểm tra vệ sinh các phòng học  Hàng tuần  

- Sơ kết & Xếp thi đua HKI hoàn thành báo cáo: Tuần 18  

- Hướng dẫn HS tham gia các cuộc thi do cấp trên tổ chức Trong tháng  

2   ĐOÀN THANH NIÊN CSHCM:    

- Phối hợp CTĐ, Đội tuyên truyền ngày thế giới phòng chống 

HIV/AIDS trên loa đài và phối hợp với Đội sinh hoạt 22/12 
  

Nhanh 

Tuần 14 đến 

18 
 

- SH chi đoàn tháng 12  Xếp thi đua HKI Tuần  18  

- Mời hội cựu chiến binh xã nói chuyện về ngày 22/12 vào tiết 

chào cờ 
Tuần 14  

- Tổ chức giao lưu thăm hỏi với chi đoàn kết nghĩa H.52 Tuần 16  

 - Hỗ trợ cho Đội về các cuộc thi do cấp trên tổ chức. Trong tháng  

3 Công Đoàn:    

 - Động viên anh chị em thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2020-

2021 

 

 

 BCH CĐ 

Hàng tuần  

- Động viên CĐV tích cực tham gia các hoạt động của trường 

và cấp trên phát động. 
Trong tháng  

- Động viên CĐV thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc. Hàng ngày  

4    VĂN THỂ MỸ:    

- Kiểm tra 10 bài hát truyền thống, kiểm tra sinh hoạt hát 15 

phút đầu giờ các bài hát về anh bộ đội Cụ Hồ. Cùng với TPT 

hướng dẫn HS tham gia các cuộc thi do cấp trên phát động 

Hoàng 

 Trong tháng  



(nếu có). 

- Hoàn thành hồ sơ ĐHĐK cấp huyện nộp về PGDĐT:  Tuấn Trong tháng  

- Tiếp tục luyện tập dự ĐHĐK cấp huyện giai đoạn 1 (bóng 

đá, bóng chuyền, bóng bàn, cờ vua ) 

- Ổn định nền nếp TD buổi sáng. Hoàn thành KTRLTC.  

Tuấn 
Tuần13 → 

tuần 18 
 

5 CHỮ THẬP ĐỎ - Y TẾ HỌC ĐƢỜNG:    

- Kiểm tra phong trào nuôi heo đất, Phối hợp Ban LĐ kiểm tra 

vệ sinh môi trường. Chăm sóc, trồng thêm cây trong vườn 

thuốc nam. 

 

 

 

 B.Khoa 

Hàng tuần  

- Tiếp tục tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, dịch cúm gia 

cầm, tai nạn thương tích, đuối nước ...tuyên truyền ngày thế 

giới phòng chống HIV/AIDS. 

Trong tháng  

- Xây dựng kế hoạch khám CBBĐ cho HS khối 6,7,8,9. Trong tháng  

- Thu và nộp BHYT tháng 12 vào: 25/12 25/12/2020  

- Lên kế hoạch tặng 06 suất quà cho gia đình chính sách, gia 

đình nhiễm chất độc da cam, cụ bà tàn tật neo đơn, mỗi suất 

250.000 nhân dịp tết Nguyên đán Canh Tý. 

Tặng vào  

tuần 22 
 

6 BAN NỀN NẾP:    

- Theo dõi giờ giấc, nền nếp lên lớp của GV và các hoạt động 

khác: HĐNGLL, SHCĐ, SHNK… 

 

 Ban  

nền nếp  

Hàng ngày  

- Theo dõi, xử lý học sinh vi phạm nội qui trường lớp (mở điện 

quạt, vệ sinh, đồng phục, đóng cửa, tắt điện, quạt trước khi 

về...) 

Hàng ngày  

- Theo dõi tiến độ thực hiện nội qui trường lớp của HS có 

phẩm chất hạn chế  năm học 2020-2021 (hồ sơ lưu nhiều 

năm). 

Trong tháng  

- Mở chuyên đề giáo dục HS cá biệt và Hs có nguy cơ vi phạm 

nhiều về nội quy trường lớp. Viết giấy mời Hs và cha mẹ có 

Hs cá biệt → đến dự. CA xã và Chính quyền, Đảng ủy xã tham 

dự, chỉ đạo. 

Tuần 19  

- Phối hợp với Đội, Đoàn thực hiện mô hình tự phòng, tự quản, 

tự bảo vệ ANTT, ATGT trong trường học.  
Trong tháng  

- Họp Ban nền nếp xếp hạnh kiểm HS 6-9 HKI + GVCN   

mở sổ ghi biên bản (lưu nhiều năm), gửi lại kết quả cho 

GVCN để thống kê: 30/12 (chiều)  
(tuần 17) 

7 TƢ VẤN TÂM LÝ HỌC SINH:    

- Tiếp tục tư vấn cho Hs về học tập, về tình bạn,tình yêu tuổi 

học trò, tư vấn tuổi dậy thì, sức khỏe vị thành niên và giáo dục 

KNS cho HS 

N. Phương 

Trong tháng  

8 LAO ĐỘNG:     

 - Kiểm tra các phòng học chuẩn bị thi học kỳ I. 

- Lên KH và theo dõi các lớp đứng vị thứ cuối lao động: nhặt 

rác sân sau dãy phòng học (phía bắc, phía tây, phía nam), cuốc 

cỏ, tưới nước cây... Nhận xét vệ sinh lao động hàng tuần trong 

sổ kế hoạch. 

- Lên kế hoạch lao động tổng vệ sinh trường lớp HS khối lớp 8 

H. Hạnh 
- Tuần 17 

- Hàng tuần 

 

 

-Tuần 19 

 

9  VĂN THƢ –THƢ VIỆN –THIẾT BỊ -KẾ TOÁN      

- Giới thiệu sách báo mới; cho GV, học sinh mượn sách HKII. Liên Hàng tuần  



-Thu các bài kiểm tra, các bài thi HK  đóng thùng, niêm 

phong  

 
Tuần 19,20  

- Sắp xếp SBD/phòng thi; hoàn thành các báo cáo do LĐT yêu 

cầu, viết giấy mời họp Ban ĐDCM HS, viết giấy mời dự sơ 

kết HKI 

 

Nương Tuần 18  

- Đánh giấy khen: HS giỏi, HSTT, chi đội xuất sắc, đôi bạn 

cùng tiến… 

Tuần 16, 

Tuần 18 
 

- Tổng hợp báo cáo dữ liệu Pmic phần mền CSDL của ngành Tuần 18-19  

- Theo dõi các tiết TNTH, lưu các bài thực hành. Tình Hàng tuần  

- Phơi nắng xử lý mối mọt  

- Sắp xếp gọn gàng phòng thiết bị. 
Hàng tuần  

- Báo cáo quyết toán năm, thực hiện lương tháng 01/2021  

Dung 

Tuần 16  

- Báo cáo số lượng CB/GV/NV nâng lương năm 2021 về 

PGDĐT 
Trong tháng  

- Xây dựng qui chế chi tiêu nội bộ năm 2020 trình Hội đồng 

trƣờng  xin ý kiến vào cuộc họp HĐT 14g/30/12/2020 
Tuần 17  

- Tăng cường công tác trực, bảo vệ: 24/24, vệ sinh hành lang 

khu vực trước, phòng LĐ, kiểm tra các phòng học sử dụng 

điện quạt cuối tiết học.  

Phúc 

Hàng ngày  

E  CÔNG TÁC KHÁC:    

1 CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO:    

 - Lên lịch kiểm tra cuối kỳ & Phân công coi tkiểm tra cuối kỳ  

HKI 

LĐT 
Tuần 15,16  

- In ấn đề kiểm tra cuối HKI LĐT Tuần 15,16  

- Chỉ đạo kiểm tra  cuối học kỳ I. LĐT Tuần 16-17  

- Chỉ đạo SHCĐ 01/12, 22/12/20120,  SHNGLL LĐT Tuần 16,18  

- Chỉ đạo kiểm tra nội bộ trường học. LĐT Tuần 18  

- Chỉ đạo Họp CMHS cuối HKI các lớp & BĐD CMHS 

trường 

LĐT 
Tuần 18  

- Ra quyết định kiểm kê tài sản năm 2020 (14g/30/12/2020) LĐT Tuần 18 Mới 

2  CÔNG TÁC BẢO VỆ CƠ QUAN PHÒNG                                                                                                                       

CHỐNG TỘI PHẠM 

  
  

- GVCN tăng cường giáo dục đạo đức- hạn chế HS vi phạm 

nội qui trường lớp, GVCN lập & nộp DS Hs phẩm chất hạn 

chế, học lực kém,  cho TPT, BNN xử lý. 

GVCN 

TPT Trong tháng  

-TPT, BNN, GVCN, cờ đỏ…kịp thời báo cáo học sinh VPPL, 

mang hung khí đến trường … xử lý dứt điểm, nhanh gọn. 

GVCN 

TPT, BNN 
Hàng tuần  

3   HƢỚNG NGHIỆP:    

 - Dạy hướng nghiệp Bài 4 cho học sinh khối lớp 9 LĐT Tuần 16-18  

4 TRIỂN KHAI CÁC VĂN BẢN CHỈ THỊ : 

(kèm công văn riêng) 

LĐT 
  

5 THÔNG BÁO:    

 *Phân công sơ kết HKI: 

+ Báo cáo sơ kết HKI: LĐT 

+ Phát động thi đua đợt III từ đầu HKII đến 26/3/2021. 

+ Chương trình: Kha; Tập trung HS: TPT và GVCN. 

+ Đọc QĐ khen thưởng:  Khoa ; Giấy mời: Nương 

+ Tiếp đại biểu: L.Oanh, Thiện. Nước uống: B.Khoa, An 

  

LĐT  

CTCĐ 

Sơ kết 

thi đua 

HKI 

Dự kiến: 

09/01/2021 

( Thứ bảy) 

 



+ Âm thanh: Đăng, chụp ảnh: Tuấn, quay phim: Tình 

+ Trang trí: cắt dán: Phượng. 

+ Treo và dọn phong màn: tất cả 08 GV nam và bảo vệ 

+ Khăn bàn, bình hoa, sắp xếp bàn ghế: Liên, Thuận, và nam 

sinh 9/3 (cô Ngọc Hoa nhắc nhở HS). 

+ Phần thưởng: Dung, P.Phương, N.Phương. 

* Trật tự: GVCN các lớp. 

-Trật tự chung: Khoa; K9: Tâm, Lành; K8: An, Mịn; K7: 

D.Sương,Tuấn;  K6: Hóa, M.Hạnh. 

6   Các cuộc hội họp của trƣờng:     

 - Họp Hội đồng trường (thành phần như khối TT) LĐT 14g/06/01/2021  

- Họp Ban Đại diện CMHS  HT-KT 8g/07/01/2021  

- HNCMHS các lớp: 14g/08/01/2021 GVCN Tuần 18  

- Họp Hội đồng sư phạm tháng12 và thông qua Qui chế chi 

tiêu nội bộ năm 2021  và thông qua thi đua HKI  

LĐT Thứ bảy 

tuần 17 

(02/01/2021) 

 

- Họp CĐV  CTCĐ Thứ bảy tuần 17 

7     BÁO CÁO CÔNG TÁC TÀI CHÍNH THÁNG 12 P.Dung  Thứ bảy tuần 17 

8     Ý KIẾN ĐỀ XUẤT GV   

9     TRẢ LỜI Ý KIẾN LĐT   

                                                                                                      Hộ Hải; ngày 03 tháng 12 năm 2020 

                                                                                                                   KT. HIỆU TRƢỞNG 

                  P. HIỆU TRƢỞNG 

 

                   

 

 

                                                                                                                    

 

                Nguyễn Trọng Thiện 
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