
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU    LỊCH CÔNG TÁC 

          KHOA SƯ PHẠM     

Tuần 7 (từ ngày 01/11/2021 đến ngày 07/11/2021) 

Thứ ngày Sáng Chiều Trực Khoa 

Hai 

01/11/21 

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch giảng dạy theo TKB. 

- GV tham gia coi, chấm thi Học kì phụ (Theo KH 

nhà trường). 

- 13h00 Họp giao ban Khoa. 

- 14h30 Họp Ban thường vụ Đảng ủy (C. Hằng). 
 

Ba 

02/11/21 

- Hoàn tất đề xuất các hoạt động KHCN năm học 

2021-2022 gửi về P. QLKH&HTQT (C. Phước). 

- 8h30 Họp công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 15 năm 

BLU (C. Hằng). 

- Hoàn tất xếp loại rèn luyện, sinh viên và tập thể 

tiên tiến, học bổng khuyến khích HKII về P.CTCT-

QLSV (C.Phước). 

- Triển khai GV và SV kí cam kết thực hiện đúng 

các quy định về phòng chống Covid (Văn phòng 

Khoa). 

- Hoàn tất dự trù Phòng thí nghiệm Lý, Sinh (bổ 

sung). 

 

 

Tư 

03/11/21 
- Xây dựng kế hoạch biên soạn, xét duyệt đề cương, 

bài giảng HK 1 (C. Xuân). 

- Triển khai Kế hoạch phát động phong trào 

Chương trình “Cùng khoa Sư phạm lan tỏa yêu 

thương” đến SV (C. Phước). 
 

Năm 

04/11/21 

- 8h30 Họp thanh toán vượt giờ (C. Hằng). 

- 9h, Tọa đàm trực tuyến “Kết nối thư viện số.....” 

- Triển khai Quyết định hội đồng xét rèn luyện cấp 

Khoa năm học 2021 – 2022 qua email (C.Phước) 

- Hoàn tất kế hoạch hoạt động “Chào mừng 20/11” 

(cô Vưu Tuyền). 
 

Sáu 

05/11/21 
Tham gia Kỳ họp chuyên đề HĐND Tỉnh khóa X 

(C. Hằng). 

- Các lớp Khóa 15 hoàn thành việc đăng ký sách 

Tiếng Anh điện tử (CVHT). 
 

Bảy 

06/11/21 
 

- Lập kế hoạch công tác tuần 8 (C. Hằng). 

 

 
 

Chủ  nhật 

07/11/21 
   

 

Chú ý: Quí thầy cô thực hiện đúng kế hoạch và giờ làm việc.                                                        PHỤ TRÁCH KHOA 

 
              (Đã kí) 

 

 

Dương Việt Hằng 


