
TRƯỜNG TCN NHÂN ĐẠO 

BM TT-MMT 

-------------------- 

Số:        /KH-TTMMT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

-------------------- 

 

KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC TUẦN 
(Từ ngày 21/03/2022 đến ngày 26/03/2022) 

STT 
Họ và 

tên 
Thời gian Nội dung công việc 

Ghi 

chú 

1 

Thái 

Hồ 

Phú 

Hào 

Ngày giảng dạy: 

- 21/03/2022 (Sáng) 

- 23/03/2022 (Sáng) 

- 24/03/2022 (Sáng) 

- 26/03/2022 (Sáng) 

- Cả tuần (Chiều) 

 

- Giảng dạy lớp MC21 

- Giảng dạy lớp MC21 

- Giảng dạy lớp MC21 

- Giảng dạy lớp MC21 

- Giảng dạy sơ cấp BĐXN 2022 

 

Ngày thực hiện công việc   

- 22/03/2022 - Làm việc với BGH về chuẩn đầu ra 

- Đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh 

- Phối hợp quảng cáo tuyển sinh 

 

- 23/03/2022 - Sinh hoạt tuyển dụng biên chế  

- 24/03/2022 - Tổ chức thi tốt nghiệm MC17T (bổ sung)  

- 25/03/2022 - Tổ chức thi tốt nghiệm MC17T (bổ sung)  

- 24/03/2022 (13:30) - Xét điều kiện và công nhận tốt nghiệp 

Khóa 2019 

 

- Cả tuần - Hoàn thiện giáo trình QTM MT  

-  -   

2 

Hồ 

Ngọc 

Lưu 

Ngày giảng dạy 

- 22/03/2022 (Sáng) 

- 24/03/2022 (Sáng) 

- 26/03/2022 (Sáng) 

 

- Giảng dạy MC20 

- Giảng dạy MC20 

- Giảng dạy MC20 

 

Ngày thực hiện công việc   

- Cả tuần - Biên soạn giáo trình, ngân hàng đề thi 

nghề Thương mại điện tử 

 

-  -   

3 

Đặng 

Xuân 

Minh 

Ngày giảng dạy: 

-  

 

-  

 

Ngày thực hiện công việc -   

- 24/03/2022 - Tổ chức thi tốt nghiệm MC17T (bổ sung)  

- 25/03/2022 - Tổ chức thi tốt nghiệm MC17T (bổ sung)  

- Cả tuần - Biên soạn giáo trình, ngân hàng đề thi 

nghề Lập trình máy tính 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Giảng Văn Chải 

Quận 3, ngày 21 tháng 03 năm 2022 

TRƯỞNG BỘ MÔN 

 

 

 

 

Thái Hồ Phú Hào 
 


