PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN BA VÌ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26
(Từ 20/6/2022 đến 26/6/2022)
Thứ,
ngày

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

- MN: Dự thảo Quyết định kiểm tra Liên ngành nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư
thục Sao Việt; Hoàn thiện lại Hồ sơ khen cao của các nhà trường nộp nội
vụ (đ/c Hằng). Dự thảo công văn tập huấn, bồi dưỡng chuyên đề nâng cao
chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ quản lý; Tập hợp DS học viên tham
gia các lớp BD chuyên đề năm 2022 (đ/c Huế, Giang).
- TH: Phối hợp BC Kế hoạch tổng kết năm học 2020-2021 và chuẩn bị
năm học mới 2021-2022 (đ/c Tâm). Dự thảo BC, thông báo kết quả tư vấn
KĐCLGD TH Đồng Thái; phối hợp TH Minh Quang A hoàn thiện BC tự
Thứ Hai đánh giá (đ/c P.Anh). Tham mưu Giấy mời dự Tập huấn PM dạy và học;
20/6/2022 GM giao ban trực tuyến HT cấp TH (đ/c Trọng).
- THCS: Hoàn thiện dự thảo KH BCĐ thi tốt nghiệp THPT; Giám sát tập
huấn Plan tại PTDT Nội trú từ 20 đến 24 (đ/c Tâm). Hoàn thành hồ sơ
khen cao (đ/c Hoa). Làm chuyên môn tại cơ quan (đ/c Chiến, Huy,
T.Anh).
- HCTH: Thanh toán 10 trường dự án Plan kinh phí hoạt động T2-4; Dự
tấp huấn mở rộng dự án tại PTDT Nội Trú (đ/c T.Hà). Đ/c M.Hà xin nghỉ
3 ngày (từ 20/6 đến 22/6/2022).
* 7h45: Giao ban đầu tuần tại PHS1 (Toàn CQ).
- MN: Kiểm tra công tác tổ chức hoạt động hè tại MN Thái Hòa, Phú Sơn,
Đồng Thái (LĐ+Theo QĐ). Hoàn thiện Báo cáo công tác y tế, phòng
chống dịch, ATTP và công tác BHYT học sinh (đ/c Hằng).
- TH: Học TrCLLCT tại TT Chính trị; Hoàn tthành dự thảo BC CQG quý
II/2022 (đ/c P.Anh). Tham mưu QĐ kiện toàn Ban Giám đốc TT HTCĐ
cấp xã; Trình LĐ ký quyết định kiểm tra hoạt động hè 2022 (đ/c Trọng).
14h00: Giao ban HT cấp Tiểu hoc trực tuyến quán triệt DTHT (đ/c Cường
+ Tổ).
- THCS: Dự thảo QĐ tổ giúp việc, tổ bảo vệ vòng ngoài thi tốt nghiệp
Thứ Ba
THPT và báo cáo thực hiện chính sách miền núi về Sở (đ/c Chiến). Tập
21/6/2022
hợp kết quả cuộc thi Văn hóa đọc và Viết chính luận (đ/c Hoa). Dự thảo
GM họp BCĐ thi tốt nghiệp THPT (đ/c Tâm). Nộp DS thí sinh ĐKDT và
xét tuyển vào 10 THPT do bị F0 tại Sở GDĐT (đ/c Huy). Làm chuyên
môn tại cơ quan (đ/c T.Anh).
- HCTH: Tổng hợp thanh toán chi phí tư vấn các lớp tập huấn triển khai
mở rộng dự án Plan (đ/c T.Hà).
* 7h30: Dự diễn tập chiến đấu phòng thủ tại UBND thị trấn Tây Đằng (đ/c
Oanh).
* 14h00: Dự hội nghị phản biện xã hội do MTTQ huyện tổ chức tại HTS3
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UBND huyện (đ/c Tuyến).
- MN: Sáng: dự cùng Đoàn đánh giá ngoài đánh giá chính thức tại MN
Tiên Phong, Thụy An (LĐ + Tổ theo phân công). Chiều, kiểm tra liên
ngành cơ sở GDMN tư thục Sao Việt (LĐ+Theo QĐ, ô tô CQ). Tập hợp
đánh giá XL CC, VC, LĐHĐ năm học 2021- 2022 (đ/c Hằng). Tập hợp
đánh giá XL Chuẩn nghề nghiệp năm học 2021- 2022 (đ/c Giang).
- TH: Phối hợp triển khai kế hoạch bồi dưỡng GV lớp 3 theo Chương trình
GDPT mới (đ/c Tâm). Học TrCLLCT tại TT Chính trị (đ/c P.Anh).
- THCS: Tập hợp đánh giá XL Chuẩn nghề nghiệp; CC, VC, LĐHĐ năm
học 2021- 2022; TH ĐGXL HT tháng 6/2022 (đ/c T.Anh). Làm chuyên
môn tại cơ quan (đ/c Tâm, Hoa, Chiến). Đ/c Huy xin nghỉ phép từ 22/6
Thứ Tư đến hết 25/6/2022.
22/6/2022 - HCTH: Tổng hợp kinh phí thi Tuyển sinh lớp 10 THPT năm 2022 (đ/c
T.Hà).
* 8h00: Dự hội nghị trực tuyến về học tập NQ 15-NQ/TW về phát triển
Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn 2045 tại hội trường UBND huyện (LĐ).
* 08h00: Tập huấn phần mềm hỗ trợ dạy và học - Hội trường lớn tầng 2
(đ/c Cường + Tổ CNTT).
* 8h30: Dự hội nghị Ban chấp hành công đoàn Giáo dục thành phố, tại 23
Quang Trung (đ/c Oanh, ô tô CQ)
* 14h00: Họp kiểm điểm kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm Ban chỉ đạo
Quy chế dân chủ, tại Huyện ủy (đ/c Tuyến).
- MN: Sáng, Tập huấn trực tuyến chuyên đề nâng cao chuyên môn nghiệp
vụ cho đội ngũ CBQL cấp MN (LĐ+Tổ). Chiều, Kiểm tra hoạt động hè cơ
sở theo lịch (đ/c Oanh và theo QĐ).
- TH: Kiểm tra hoạt động hè 2022 (Đ/c Cường và theo QĐ). Đôn đốc HT
Thứ Năm nhập kết quả tự đánh giá xếp loại tháng 6 trên trang tính (đ/c P.Anh).
23/6/2022 - THCS: Tập hợp ĐGXL HT tháng 6/2022 (đ/c T.Anh). Làm chuyên môn
tại CQ (LĐ, Tổ).
- HCTH: Phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ mời thầu Đề án
ngoại ngữ (đ/c M.Hà, T.Hà).
* 8h00: Họp Ban chấp hành Đảng bộ huyện (đ/c Oanh).
- MN: Sáng, Tập huấn trực tuyến chuyên đề nâng cao chuyên môn nghiệp
vụ cho đội ngũ CBQL cấp MN (LĐ+Tổ). Chiều, Kiểm tra hoạt động hè cơ
sở theo lịch (đ/c Oanh và theo QĐ). Tập hợp hình ảnh minh họa báo cáo
Tổng kết năm học 2021-2022 (đ/c Giang).
Thứ Sáu
24/6/2022 - TH: Kiểm tra hoạt động hè 2022 (đ/c Cường và theo QĐ). Tham gia
nghiên cứu thực tế lớp TrCLL chính trị (đ/c P.Anh).
- THCS: Báo cáo kết quả ĐGXL Chuẩn nghề nghiệp; ĐGXL CC, VC,
LĐHĐ năm học 2021- 2022 về Sở; TH ĐGXL HT tháng 6/2022 (đ/c
T.Anh). Báo cáo HĐ tuần lễ Biển và Hải đảo và Ngày đại dương (đ/c
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Chiến). Làm chuyên môn tại cơ quan (đ/c Hoa). Đ/c Tâm xin nghỉ.
- HCTH: Đôn đốc tiến độ XDCB các dự án đang triển khai (đ/c M.Hà);
Thanh toán kinh phí tổ bảo vệ vòng ngoài kỳ thi thi TS lớp 10 năm 2022
cho các điểm thi (đ/c M.Hà, T.Hà).
- MN: Kiểm tra công tác tổ chức hoạt động hè tại MN Vạn Thắng, Tản
Hồng (đ/c Oanh +Theo QĐ, ô tô CQ).
Thứ Bảy
25/6/2022 - THCS: Dự hội nghị bàn giao công trình nước sạch và truyền thông về
nước uống học đường tại THCS Phú Đông (đ/c Cường và tổ C2, HC, ô tô
thuê).
CN
- 17h30: Tham dự buổi giao lưu với trường THCS Nghĩa Tân – Cầu Giấy
26/6/2022 tại Coos 400 (LĐ và tổ THCS, HC; ô tô CQ 17h00).
Nơi nhận:
- LĐ, CB, CV (qua email) ;
- Các trường (qua Website) ;
- Lưu VT.

