PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN BA VÌ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32
(Từ 01/8/2022 đến 07/8/2022)
Thứ,
ngày

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

- MN: Dự thảo Quyết định kiểm tra điều kiện mở lớp 5 tuổi nhóm trẻ, lớp
mẫu giáo độc lập tư thục Đồ-rê-mí- Vạn Thắng (đ/c Hằng). Làm chuyên
môn tại cơ quan (đ/c Huế, Giang).
- TH: Tập huấn chuyên đề lớp 3 (đ/c P.Anh). Dự tập huấn dạy thí điểm
GD STEM tại Lào Cai từ 1/8 đến 3/8 (đ/c Cường, Tâm, Trọng).
- THCS: Dự thảo QĐ tổ tư vấn kiểm định các trường THCS Tản Hồng,
Sơn Đà (đ/c Tâm). Dự thảo BC các hoạt động hưởng ứng ngày toàn dân
phòng, chống mua bán người 30/7 (đ/c Chiến). Dự thỏa QĐ kiểm tra công
tác hè và TS (đ/c Hoa). Dự thảo QĐ kiểm tra, rà soát chất lượng đội dự
tuyển HSG (đ/c T.Anh). 10h00: Nhận phiếu báo điểm thi tốt nghiệp THPT
tại Sở GDĐT (đ/c Huy).
Thứ Hai - HCTH: Xây dựng QCDC trong quản lý các trường công lập trên địa bàn
01/8/2022 huyện gửi Nội vụ; In, đóng dấu quyết định phê duyệt đối tượng miễn giảm
học phí, CPHT kỳ II và năm học 2021-2022 (đ/c M.Hà). Phối hợp Tổ TH
Tập huấn chương trình GDPT mới; Đối chiếu kho bạc tháng 7; Thu hồ sơ
dự án Plan 10 trường THCS; Gửi Quyết định phê duyệt đối tượng miễn
giảm học phí, CPHT kỳ II và năm học 2021- 2022 về phòng TC-KH xin
cấp kinh phí (đ/c T.Hà).
* 8h00: Giao ban đầu tuần tại PHS1 (toàn CQ);
* 9h00: Họp Chi bộ thường kỳ tháng 8/2022 tại PHS1 (Toàn ĐV);
* 14h00: Báo cáo Thường trực HU về sử dụng đội ngũ năm học 2022 –
2023 và Kế hoạch xây dựng xã NTM nâng cao năm 2023 (đ/c Oanh).
* 16h00: Họp UBND huyện về Kế hoạch nâng hạn mức tự chủ tài chính
đối với đơn vị sự nghiệp công lập (đ/c Oanh).
- MN: Ban hành công văn triển khai PCGD-XMC năm 2022 (đ/c Huế).
Báo cáo kết quả tư vấn tự đánh giá chất lượng giáo dục trường MN Yên
Bài B (đ/c Hằng). Phối hợp với Đài truyền hình Hà Nội quay phóng sự về
chuẩn bị năm học mới (Tổ MN theo phân công).
- TH: Tập huấn chuyên đề lớp 3; học lớp Trung cấp LLCtr (đ/c P.Anh).
Thứ Ba Dự tập huấn dạy thí điểm GD STEM tại Lào Cai (đ/c Cường, Tâm,
02/8/2022 Trọng).
- THCS: 8h00: Kiểm tra công tác hè và TS THCS Tản Lĩnh, Vân Hòa (đ/c
Tuyến và theo QĐ, ô tô CQ 7h30). 08h00: Giám sát đội dự tuyển HSG học
tại Vật Lại (đ/c T.Anh). Tiếp tục nhận đơn phúc khảo thi TN THPT năm
2022 (đ/c Huy). Nghỉ phép ngày 02/8/2022 (đ/c Chiến).
- HCTH: Tham mưu HĐ tư vấn theo QĐ UBND huyện họp giải quyết
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kiến nghị Nhật Linh; Phối hợp Báo Giáo dục Thời đại lập danh sách tập
huấn (đ/c M.Hà). Báo cáp chi tiêu tháng 5, 7; chuyển lương tháng 8 (đ/c
T.Hà).
* 8h00: Họp về triển khai thực hiện Đề án 06 “Phát triển dữ liệu dân cư”
tại UBND huyện (đ/c Oanh).
- MN: Kiểm tra công tác hè, công tác tuyển sinh các trường (LĐ và theo
QĐ).
- TH: 8h00: Dự đón đoàn ĐGN khảo sát sơ bộ tại TH Cam Thượng (đ/c
Tuyến, P.Anh). Học TrCLL chính trị tại Trung tâm chính trí (đ/c P.Anh).
Dự tập huấn dạy thí điểm GD STEM tại Lào Cai (đ/c Cường, Tâm,
Trọng).
- THCS: Gửi đăng ký ĐTBD về phòng Nội vụ (đ/c Tâm). Đôn đốc GV
làm bài kiểm tra trực tuyến sau tập huấn SGK lớp 7 từ 03/8 đến 10/8 (đ/c
Thứ Tư T.Anh). Hoàn thiện dữ liệu phúc khảo thi TN THPT năm 2022 lên phần
03/8/2022 mềm TS (đ/c Huy).
- HCTH: Đôn đốc tiến độ triển khai các dự án XDCB; Thanh quyết toán
tạm ứng tháng 7 (đ/c T.Hà). Nghỉ phép ngày 3/8 (đ/c M Hà).
* 14h00: Dự hội nghị đánh giá công tác tổ chức các kỳ thi, triển khai thực
hiện Chương trình GDPT 2018 năm học 2022 – 2023 do Sở GDĐT tổ
chức tại Hà Nội (đ/c Oanh, ô tô CQ 12h00).
* 14h00: Tập huấn Quy chế dân chủ tại TT bồi dưỡng Chính trị huyện
(đ/c Tuyến CB cơ quan, cơ sở theo TP giấy mời).
- MN: Làm chuyên môn tại CQ (Tổ).
- TH: Phối hợp đôn đốc thu BC cá nhân dự giải thưởng Nhà giáo HN tâm
huyết sáng tạo (đ/c Tâm, M.Hà). Tham mưu BC thẩm định thiết kế XD
công trình trường TH Cổ Đô (đ/c P.Anh). Nghỉ phép ngày 04/8 đến
05/8/2022 (đ/c Tâm, Trọng).
- THCS: Kiểm tra công tác hè và TS THCS Ba Trại, Cẩm Lĩnh (đ/c Tuyến
Thứ Năm
và theo QĐ, ô tô CQ 7h30). Nộp đơn phúc khảo và danh sách HS phúc
04/8/2022
khảo Kỳ thi TN THPT năm 2022 về Sở 9h00 (đ/c Huy). Chuẩn bị các đk
kiểm tra, rà soát chất lượng đội dự tuyển HSG (đ/c T.Anh).
- HCTH: Đôn đốc triển khai dự án XDCB; Phát dụng cụ TDTT cho 35
trường THCS (đ/c M.Hà, T.Hà).
* 8h00: Họp Ban tổ chức Đại hội TDTT tại Trung tâm VHTT huyện (đ/c
Cường).
- MN: 14h00: kiểm tra điều kiện mở lớp 5 tuổi nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc
lập tư thục Đồ-rê-mí- Vạn Thắng (đ/c Cường và theo QĐ).
- TH: Phối hợp thu báo cáo dự giải thưởng Nhà giáo HN tâm huyết sáng
Thứ Sáu
tạo (đ/c Tâm, M.Hà). Làm chuyên môn tại cơ quan (đ/c P.Anh).
05/8/2022
- THCS: 08h00: Giám sát kiểm tra, rà soát chất lượng đội tuyển HSG
lớp 9 tại THCS Vật Lại (đ/c Tuyến và theo QĐ). Tổng hợp báo cáo KH dự
thi “Giai điệu tuổi hồng” của các tiểu khu (đ/c Hoa).
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- HCTH: Báo cáo tiến độ triển khai các dự án XDCB (đ/c M.Hà). Làm
chuyên môn tại cơ quan (đ/c T.Hà).
* 7h30: Dự Đại hội Đoàn TNCS HCM huyện Ba Vì (đ/c Oanh, Tuyến, tổ
HC cùng dự và chuẩn bị).
Thứ Bảy * 8h00: Kiểm tra công tác xây dựng thôn, xóm, ngõ Sáng – Xanh – Sạch –
06/8/2022 Đẹp – An toàn tại xã Phú Đông (đ/c Oanh, ô tô CQ).
CN
* 8h00: Dự chuyên đề CLB QL tiểu khu 8 tại Ao Vua (đ/c Oanh, Cường,
07/8/2022
ô tô CQ 7h30).
Nơi nhận:
- LĐ, CB, CV (qua email) ;
- Các trường (qua Website) ;
- Lưu VT.

