
LỊCH CÁ NHÂN – THÁNG 5/2017 
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Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật 

1 

- Nghỉ lễ 1/5 

2 

- Nghỉ lễ bù ngày 30/4 

3 

 

4 

- Chuẩn bị nội dung ôn 

tập thi chứng chỉ CNTT 

cơ bản 

5 

- Hỗ trợ Trưởng Khoa 

chuẩn bị báo cáo tham 

luận tại Hội nghị Công 

đoàn ngành Giáo dục 

6 

Hướng dẫn ôn tập thi 

chứng chỉ CNTT cơ 

bản 

7 

Hướng dẫn ôn tập 

thi chứng chỉ 

CNTT cơ bản 

8 

Hỗ trợ Trưởng Khoa 

hoàn thiện slide báo 

cáo tham luận tại 

Hội nghị của Công 

đoàn ngành Giáo 

dục 

9 

- Đọc bài báo sinh viên 

gửi Hội nghị Khoa học 

trẻ của Trường 

10 

- Viết nhận xét phản 

biện bài báo của sinh 

viên gửi Hội nghị Khoa 

học trẻ 

 

11 

Tự nghiên cứu 

12 

Tự nghiên cứu 

13 

Tham gia tổ chức thi 

sát hạch cấp chứng chỉ 

CNTT cơ bản 

14 

Tham gia tổ chức 

thi sát hạch cấp 

chứng chỉ CNTT 

cơ bản 

15 

- Tham gia khóa học 

về Khoa học dữ liệu 

tại trường Đại học 

Thủy lợi – Hà Nội 

16 

- Tham gia khóa học về 

Khoa học dữ liệu tại 

trường Đại học Thủy 

lợi – Hà Nội 

17 

- Tham gia khóa học về 

Khoa học dữ liệu tại 

trường Đại học Thủy 

lợi – Hà Nội 

18 

Tự nghiên cứu 

19 

Tự nghiên cứu 

20 

Tự nghiên cứu 

21 

 

22 

- Đọc và sửa bài viết 

“Khóa học về Khoa 

học dữ liệu” 

23 

 - Họp Bộ môn tổng kết 

công tác tháng 4, xét 

khen thưởng công đoàn 

24 

- Nghiên cứu các công 

văn về đánh giá, phân 

loại viên chức năm 

2017 

25 

- Họp Khoa tổng kết 

công tác tháng 5 và xây 

dựng kế hoạch tháng 6 

26 

- Lập kế hoạch làm việc 

tháng 6/2017 

27 

Tự nghiên cứu 

28 

 

29 

Tự nghiên cứu Quy 

chế thi tốt nghiệp 

THPT Quốc gia 

2017 

30 

Tự nghiên cứu Quy chế 

thi tốt nghiệp THPT 

Quốc gia 2017 

31 

Tự nghiên cứu 

    

 


