UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỘI AN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
#SoKyHieuVanBan

CỘNG

Cơ quan: Nguyễn Văn
Dương, Phòng Giáo dục
và Đào tạo, Thành phố
Hội An, Tỉnh Quảng
Nam
Email:
HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
duongnv@quangnam.go
v.vn
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thời gian ký: 25.03.202
10:24:55 +07:00

#DiaDiemNgayBanHanh

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM 2022
I. Công tác trọng tâm:
- Tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng:
Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam,
thống nhất đất nước (30/4), Ngày Quốc tế Lao động (01/5);
- Tham dự các kỳ thi, hội thi học sinh giỏi cấp tỉnh và tổ chức các cuộc thi,
khảo sát, giao lưu học sinh giỏi cấp thành phố.
- Tiếp tục khảo sát, đánh giá các danh hiệu thi đua năm học 2021-2022.
- Tăng cường các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả
dịch Covid-19 trong trường học, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.
II. Lịch cụ thể:
- Kiểm tra công tác Quản lý tại trường MG Tân Hiệp, TH&THCS
Quang Trung (Từ 31/3 đến 01/4)
- Giáo viên môn Tiếng Anh tiểu học hoàn thành bồi dưỡng mô-đun
4 trên hệ thống LMS
- Tiếp tục tổ chức các hoạt động Hội thi giáo viên dạy giỏi mầm
non, tiểu học cấp thành phố.
- Chuyên đề chuyên môn THCS: Môn Tiếng Anh, Tin học, GDTC,
Ngữ văn (13h30 tại TH-THCS Lý Thường Kiệt)
- Các trường TH, THCS, TH-THCS tổ chức các hoạt động Ngày
Giỗ tổ Hùng Vương (Mồng 10 tháng Ba âm lịch).
- Giao ban Hoạt động NGLL (8g00 - TB NGLL, BT CĐ, GV TPT,
tại TH Cẩm Thanh).
- Các trường nộp Báo cáo tình hình nhân sự Quí I/2022 (Theo mẫu,
Bộ phận TCCB nhận).
- Kiểm tra, đề nghị công nhận thư viên thư viện tiên tiến tại THCS
Huỳnh Thị Lựu, thư viện xuất sắc tại THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
(Theo Quyết định).
- Họp hội đồng nâng lương Phòng GDĐT đợt 1/ 2022 (Theo QĐ)
- Chuyên đề quản lý CM THCS “Chỉ đạo tổ chức dạy học, chương
trình giáo dục địa phương lớp 6” (9h00, tại Quang Trung).
- Kiểm tra công tác quản lý Hiệu trưởng 1 trường Mẫu giáo.
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- Ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10/3/Nhâm Dần).
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- Nghỉ bù Lễ Giỗ tổ Hùng Vương (Theo Thông báo)
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- Tham gia Hội thi “Văn học - Học văn” THCS cấp tỉnh (Theo KH
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- Duyệt kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2022-2023 cấp mầm
non, tiểu học (có KH riêng).
- Các trường cấp THCS nhập, nộp danh sách học sinh đăng kí dự
khảo sát học sinh giỏi 6,7,8.
- Tổ chức giao ban chuyên đề sinh hoạt chuyên môn: “Giáo dục
cảm xúc tích cực cho trẻ MG thông qua các hoạt động thực hành,
trải nghiệm trong trường mầm non” tại cụm 2(Có thông báo
riêng).
- Duyệt kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2022-2023 cấp
THCS (Có KH riêng).
- Trường MG Cẩm Nam, MG Tân An nộp hồ sơ đăng ký KĐCL và
trường chuẩn quốc gia về Bộ phận MN để trình Sở GDĐT.
- Các trường nhận thẻ dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh tại PGD để phát
cho học sinh.
- Hạn cuối nộp hồ sơ HS tham gia Giao lưu Olympic tiếng Anh
tiểu học cấp tỉnh (Sở GDĐT).
- Họp nhân viên văn thư, kế toán các trường trực thuộc (14g00,
Phòng GDĐT).
- Gặp mặt các đội tuyển HSG lớp 9, OTE THCS, Olympic tiếng
Anh tiểu học (16h00, PGDĐT).
- Tham gia trưng bày sản phẩm STEM (Dự kiến tại nhà thi đấu đa
năng trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm)
- Kiểm tra công tác chuẩn bị CSVC cho Kì thi HS giỏi lớp 9 cấp
tỉnh tại trường THCS Kim Đồng.
- Các trường TH, THCS, TH-THCS tổ chức các hoạt động kỷ niệm
152 năm ngày sinh Lê Nin (22/4/1870 - 22/4/2022).
- Sinh hoạt chuyên đề quản lý tiểu học (14 giờ, tại trường TH Cẩm
An).
- Sinh hoạt Câu lạc bộ Khăn hồng (8g00 - tại TH Cẩm Phô)
- Tham gia Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh (tại THCS Kim
Đồng)
- Hạn cuối nộp hồ sơ đề nghị bổ nhiệm vào ngạch đối với GV hết
tập sự.
- Tập huấn chuyên môn Bóng rổ, Cờ Vua (Có kế hoạch riêng).
- Khảo sát học sinh giỏi 6,7,8 (7h30, tại THCS Nguyễn Du)
- Học sinh các trường THCS làm bài thi thử tuyển sinh trường
chuyên.
- Tổng kết Hội thi Giáo viên dạy giỏi các cấp học toàn thành phố
(có giấy mời riêng)
- Các trường mầm non, mẫu giáo tổ chức lễ hội 30/4 - Ngày Thống
nhất đất nước cho trẻ.
- Các trường TH, THCS, TH-THCS tổ chức các hoạt động kỷ niệm
47 năm ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước
(30/4/1975 - 30/4/2022) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5.
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- Tổ chức giao ban Chuyên đề sinh hoạt quản lý: “Nâng cao chất
lượng cho trẻ làm quen tiếng Anh thông qua tổ chức các hoạt động
trong trường mầm non” tại Trường MG Cẩm An (Có thông báo
riêng).
- Bắt đầu ôn tập kiểm tra cuối học kì II cấp THCS (Dự kiến).
- Tham gia Hội thi Tài năng tiếng Anh THCS (OTE) cấp tỉnh.
- Giao ban Hiệu trưởng các trường trực thuộc (7g30, PGDĐT).
- Tham gia Giao lưu Olympic Tiếng Anh tiểu học cấp tỉnh (theo
Kế hoạch của Sở GDĐT).

* Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp dân vào sáng thứ Sáu hằng tuần.
Nơi nhận:
- Sở GDĐT;
- Đ/c Nguyễn Văn Lanh (PCT UBND Thành phố);
- VP UBND Thành phố, VP Thành uỷ;
- Ban Tuyên giáo Thành uỷ;
- Ban KTXH - HĐND Thành phố;
- Thành đoàn;
- Các đơn vị trường học;
- LĐ-CV Phòng GDĐT;
- Lưu VT+THHC.

TRƯỞNG PHÒNG

#ChuKyLanhDao

