PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN BA VÌ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21
(Từ 16/5/2022 đến 22/5/2022)
Thứ,
ngày

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

- MN: Tập hợp chấm SKKN cấp MN (Tổ).
- TH: 7h30 dự khai mạc Bơi tại TT TDTT (đ/c Cường). Tập hợp đăng ký
tài liệu 22-23; gửi văn bản trình khen GV và HS 1-6 (đ/c Tâm). Tổng hợp
kết quả chấm SKKN trình LĐ duyệt (đ/c P.Anh). 10h00: Họp các trường
chuẩn bị ĐGN đợt 1 năm 2022 (đ/c Tuyến; P.Anh, Huế). Tham mưu Ban
hành Quyết định của hội Khuyến học khen 1-6 (đ/c Trọng).
- THCS: Dự thảo và gửi công văn tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc và
Giới thiệu sách về trường (đ/c Hoa). Tổng hợp HS làm CCCD trình LĐ
duyệt BC CA huyện; DS HS làm sim ĐT gửi Viettel; Giám sát sao in đề
Thứ Hai khảo sát chất lượng 03 môn TS (đ/c Chiến). BC kết quả chấm SKKN; BC
16/5/2022 tình hình HS đi học hàng ngày về Sở trước 15h- cả tuần; DT báo cáo thực
hiện Chương trình SGK lớp 6 (đ/c T.Anh). Dự thảo Báo cáo tổng kết năm
học cấp THCS (đ/c Tâm). Thu phiếu ĐKDT TS vào 10 của các trường (đc
Huy).
- HCTH: Tiếp tục thu hồ sơ miễn giảm học phí, hỗ trợ CPHT học kỳ II
năm học 2021 – 2022 (đ/c M.Hà- T.Hà). BC kết quả 6 tháng đầu năm,
phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Xây dựng quy trình giải
quyết TTHC Nội Bộ nộp VP UBND huyện trước ngày 20/5/2022 (đ/c
M.Hà).
* 8h00: Giao ban đầu tuần tại PHS1 (Toàn CQ).
- MN: Hoàn thiện báo cáo tổng kết cuối năm học 2021-2022 gửi Sở
GDĐT (đ/c Huế + Giang). Gửi biểu và tổng hợp thành tích để nghị xét thi
đua cá nhân năm học 2021-2022 (đ/c Hằng). Sáng: tư vấn KĐCL-CQG
MN Tản Hồng lần 2, chiều: tư vấn KĐCL-CQG MN Vạn Thắng lần 2
(Theo QĐ).
- TH: 8h00 dự Hội nghị tổng kết công tác Phòng chống thiên tai tại
UBND huyện (đ/c Cường). Học TrCCT tại Trung tâm Chính trị (đ/c
P.Anh). TH đăng ký tài liệu 22-23 (đ/c Tâm). Chuẩn bị HN khen thưởng
Thứ Ba
1-6 theo phân công (đ/c Trọng).
17/5/2022
- THCS: Tổng hợp bài viết gương điển hình tiên tiến NTVT tháng 5 (đ/c
Hoa). Tham mưu các QĐ thi rà soát vào lớp 10, phát các QĐ thi rà soát
vào 10 (đ/c Chiến). Nhập dữ liệu và KT dữ liệu TS vào 10 của các trường
từ 17/5 đến 20/5 (đ/c Huy). Nhận và giao đề, đáp án rà soát CL (đ/c
T.Anh). 14h00: Họp HT hướng dẫn công tác coi, chấm rà soát (đ/c Tuyến,
Tâm, T.Anh). Dự hội thảo diễn đàn “Điều em muốn nói” tại THCS Giảng
Võ (đ/c Chiến).
- HCTH: Đôn đốc các đơn vị triển khai dự án năm 2022; đôn đốc các đơn
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vị bàn giao nghiệm thu Công trình THCS Phú Phương, MN Phú Châu (đ/c
M.Hà). Thu hồ sơ xét duyệt chế độ miễm giảm học phí theo NQ 08 của
HĐND Thành phố; Tiếp tục thu hồ sơ miễn giảm học phí, hỗ trợ CPHT
học kỳ II năm học 2021- 2022 (đ/c T.Hà- M.Hà).
* 8h00: Họp tại Sở Giáo dục và Đào tạo (LĐ, ô tô CQ).
- MN: Tập hợp ăn trưa cho trẻ mẫu giáo trình UBND huyện, phòng TCKH (đ/c Huế). Phối hợp với tổ TH, THCS in Giấy chứng nhận thi GVDG
cấp huyện (đ/c Hằng). Sáng: Tư vấn KĐCL-CQG MN Thụy An lần 2
(Theo QĐ).
- TH: Học TrCCT tại Trung tâm Chính trị (đ/c P.Anh). Dự thảo GM khen
thưởng 1-6 (đ/c Tâm). Làm chuyên môn tại cơ quan (đ/c Trọng). Kiểm tra
chỉ đạo kiểm tra HKII khối 5 (Theo QĐ, ô tô CQ).
- THCS: Hướng dẫn cụm Thi đua họp, bình xét Thi đua (đ/c Hoa). Nhận
hồ sơ xét công nhận TN của các trường (đ/c Chiến). Tổng hợp báo cáo TK
Thứ Tư
năm học và TK thực hiện CTr lớp 6 (đ/c Huy, Tâm). Đôn đốc hoàn thành
18/5/2022
dữ liệu TS 10 trên CSDL ngành (đ/c Huy). Báo cáo Tổng hợp kết quả KT
chéo công tác xét TN, tính điểm (đ/c Chiến, Huy). Giám sát kiểm tra chất
lượng 03 môn TS vào 10 cả ngày (Theo QĐ). Hoàn thiện tự chấm điểm
các tiêu chí thi đua (theo phân công).
- HCTH: Đăng ký mua sắm tập trung các gói thiết bị; Tiếp tục thu hồ sơ
miễn giảm học phí, hỗ trợ CPHT học kỳ II năm học 2021- 2022 (đ/c T.HàM.Hà).
* 14h00: Họp về triển khai Ngày hội việc làm tại UBND huyện (đ/c
Tuyến).
- MN: Sáng, Kiểm tra QCDC trường Mầm non (Theo QĐ, ô tô CQ7h30).
Tập hợp danh sách hội đồng Tuyển sinh các trường Mầm non (đ/c Giang).
- TH: Dự thảo tờ trình, QĐ đề nghị UBND ban hành QĐ kết quả SKKN
năm học 2021- 2022; dự kiến XL HT năm học 21-22 (đ/c P.Anh). đ/c Tâm
xin nghỉ cả ngày. Chuẩn bị HN khen thưởng 1/6 theo phân công; Tập hợp
danh sách hội đồng Tuyển sinh các trường Tiểu học (đ/c Trọng).
- THCS: Dự thảo: Báo cáo Tuyên dương khen thưởng 1-6; Bài phát biểu
của Lãnh đạo (đ/c Hoa). Từ 19 đến 24/5: Rà soát hồ sơ xét TN và Tham
Thứ Năm mưu lãnh đạo QĐ công nhận TN THCS từ 19-24/5 (đ/c Huy, Chiến). Tập
19/5/2022 hợp danh sách hội đồng Tuyển sinh các trường THCS; 8h: Thu bài thi thử
môn Tiếng Anh; 13h30: Nộp bài về ĐHNN+ Kết hợp nhận GCN HSG
Thành phố (đ/c T.Anh, ô tô CQ). 14h00: Kiểm tra Quy chế dân chủ tại C2
Chu Minh (Theo QĐ). Tập huấn dự án Tự tin là chính mình tại THCS Vật
Lại (đ/c Tâm+CS ngày 21 và 22/5).
- HCTH: Tiếp tục thu hồ sơ miễn giảm học phí, hỗ trợ CPHT học kỳ II
năm học 2021- 2022 (đ/c M.Hà- T.Hà).
* 14h30: Dự hội nghị thực hiện quy trình Quy hoạch cán bộ quản lý tại
Huyện ủy (đ/c Oanh).
Thứ Sáu - MN: Sáng, Dự hội nghị chuyên môn cấp học Mầm non tại Hà Nội (đ/c
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20/5/2022 Oanh, Huế, ô tô CQ 6h00). Cập nhật phân tuyến tuyển sinh trên hệ thống
CSDL ngành (đ/c Giang).
- TH: Chỉ đạo tập luyện văn nghệ 1-6; phối hợp liên hệ viết giấy khen 1-6
(đ/c Tâm). Trình UBND ban hành QĐ kết quả SKKN năm học 2021- 2022
(đ/c P.Anh). Cập nhật phân tuyến tuyển sinh trên hệ thống CSDL ngành
(đ/c Trọng).
- THCS: 8h00: Dự hội nghị Tổng kết cụm thi đua số 3 tại THCS Thái Hòa
(đ/c Tuyến, Hoa). Phối hợp cụm TĐ bình xét thi đua; Dự thảo KH của
BCĐ thi TS vào lớp 10 THPT (đ/c Tâm). Cập nhật phân tuyến tuyển sinh
trên hệ thống CSDL ngành (đ/c T.Anh). Trình LĐ kí tự chấm điểm các
tiêu chí thi đua (theo phân công).
- HCTH: Báo cáo tiến độ triển khai các dự án XDCB năm 2022 (đ/c
M.Hà). Thanh quyết toán các công việc đã thực hiện (đ/c T.Hà- M.Hà).
Duyệt hồ sơ dự án Plan quý I/2022 (đ/c T.Hà + CS).
* 14h00: Họp xét thi đua khen cao, tại PHS1 (LĐ, TTr chuẩn bị tóm tắt
thành tích và cùng dự; đ/c Tâm c1 mời Nội vụ).
- THCS: In dữ liệu và KT dữ liệu TS vào 10 của các trường (đ/c Huy).
Thứ Bảy
21/5/2022 - HCTH: Xét duyệt chế độ chính sách HS kỳ II năm học 2021- 2022 (Tổ +
CS).
- TH: 8h00: Tập huấn GV Tiếng Anh tiểu học đợt 3 (đ/c Tuyến, Trọng).
CN
22/5/2022 - THCS: In dữ liệu và KT dữ liệu TS vào 10 của các trường (đ/c Huy).
Chữa đề thi thử Tiếng Anh trực tuyến (giám sát: đ/c Tuyến, Tâm).

Nơi nhận:
- LĐ, CB, CV (qua email) ;
- Các trường (qua Website) ;
- Lưu VT.

