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LỊCH HỌC TẬP 

Học kỳ 02 năm học 2020-2021 của các lớp Khóa 8 tại Trường 
 

Thực hiện Kế hoạch đào tạo của các lớp Khóa 8, Nhà trường xây dựng lịch học học kỳ 02 năm học 2020-2021 của các lớp Khóa 8 

tại Trường cụ thể như sau: 

TT Môn học 

Tổng số 

giờ học/ 

Tín chỉ 

Lớp, Thời gian giảng dạy 

(Sáng thứ Hai đến thứ Sáu) 
Giáo viên giảng dạy 

Lớp K8A1, 

K8A2 

Lớp K8B1, 

K8B2 

Lớp K8C1, 

K8C2 

1 
Nghiệp vụ phổ biến, giáo dục 

pháp luật 
45/2 

 

22/02/2021 - 15/4/2021 
Phan Thị Phương Huyền - 

Khoa đào tạo nghiệp vụ 

2 Nghiệp vụ hòa giải cơ sở 45/2 22/02/2021 - 15/4/2021 Giáo viên thỉnh giảng 

3 

Nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, 

tố cáo và xử lý vi phạm hành 

chính ở xã, phường, thị trấn 

45/2 15/3/2021 - 15/5/2021 
Hoàng Thị Thu Phương - 

Khoa đào tạo cơ sở 

4 Nghiệp vụ thi hành án dân sự 45/2 15/3/2021 - 15/5/2021  
Nguyễn Thị Hương - Khoa 

đào tạo cơ sở 

 Thi kết thúc học phần 10/5/2021 - 10/6/2021  

 



Lưu ý: Các khoa chuyên môn có thể điều chỉnh phân công giáo viên giảng dạy tùy theo tình hình thực tiễn của Nhà trường và của 

Khoa. Nếu có sự thay đổi về giáo viên giảng dạy, thông báo cho Phòng Đào tạo và Công tác học sinh được biết trước 10 ngày bắt đầu kế 

hoạch đào tạo. 

Trong quá trình thực hiện lịch học nếu có những thay đổi về thời gian và giáo viên giảng dạy, Nhà trường sẽ thông báo kịp thời./. 

Nơi nhận: 
- Các đơn vị thuộc Trường (để t/h); 

- GVCN các lớp Khóa 8 (để t/b); 

- Các lớp Khóa 8(để t/h); 

- Đăng website; 

- Lưu: VT, ĐTCTHSSV (2). 
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