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LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 

(Từ ngày 20/6/2022 đến ngày 26/6/2022) 
 

Thứ Ngày Sáng Chiều 

Hai 20/6/2022 

- Cán bộ, nhân viên làm việc bình 

thường; 

- Học sinh Trung cấp thực hiện theo 

thời khóa biểu. 

- Cán bộ, nhân viên, giáo viên làm việc 

bình thường; 

Ba 21/6/2022 

- Cán bộ, nhân viên, giáo viên làm 

việc bình thường; 

- Học sinh Trung cấp thực hiện theo 

thời khóa biểu. 

- Cán bộ, nhân viên, giáo viên làm việc 

bình thường; 

Tư 22/6/2022 

- Cán bộ, nhân viên, giáo viên làm 

việc bình thường; 

- Học sinh Trung cấp thực hiện theo 

thời khóa biểu. 

- Cán bộ, nhân viên, giáo viên làm việc 

bình thường; 

Năm 
 

23/6/2022 

- Hội thi thiết bị đào tạo tự làm năm 

2022; 

- Cán bộ, nhân viên, giáo viên làm 

việc bình thường; 

- Học sinh Trung cấp thực hiện theo 

thời khóa biểu. 

- Hội thi thiết bị đào tạo tự làm năm 

2022; 

- Cán bộ, nhân viên, giáo viên làm việc 

bình thường; 

Sáu 24/6/2022 

- Hội thi thiết bị đào tạo tự làm năm 

2022; 

- Cán bộ, nhân viên, giáo viên làm 

việc bình thường; 

- Học sinh Trung cấp thực hiện theo 

thời khóa biểu. 

- Hội thi thiết bị đào tạo tự làm năm 

2022; 

- Cán bộ, nhân viên, giáo viên làm việc 

bình thường; 

 

Bảy 25/6/2022 

- Cán bộ, nhân viên trực theo lịch phân 

công; 

- Học sinh các lớp liên kết thực hiện 

theo thời khóa biểu. 

- Cán bộ, nhân viên trực theo lịch phân 

công; 

- Học sinh các lớp liên kết thực hiện 

theo thời khóa biểu. 

CN 26/6/2022 

- Cán bộ, nhân viên trực theo lịch phân 

công; 

- Học sinh các lớp liên kết thực hiện 

theo thời khóa biểu. 

- Cán bộ, nhân viên trực theo lịch phân 

công; 

- Học sinh các lớp liên kết thực hiện 

theo thời khóa biểu. 
 

Chú ý: Thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid 19. 
 

Ninh Bình, ngày 17 tháng 6 năm 2022 
 

Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu (để báo cáo); 

- Website; 

- Lưu VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

                         
 Nguyễn Xuân Cảnh 
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