LỊCH CÔNG TÁC CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN BA VÌ
Tuần thứ 41 (08 - 14/10/2018)
Thứ,
ngày

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

* Từ 7h00: Chào cờ, họp cơ quan, tại phòng Truyền thống (Toàn CQ). Họp tổ (LĐ
phụ trách dự chỉ đạo).
- MN: Thu tiền tài liệu (Huế + Hằng); tổng hợp báo cáo thống kê đầu năm (Út). Tham
mưu thành lập Đoàn kiểm tra, lịch kiểm tra PC-XMC năm 2018 (Huế).
- TH: Dự thảo KH thi GVG cấp TH (Tâm); đôn đốc nộp tiền SSCM (Anh); hoàn
thành trình LĐ ký duyệt KH năm học các trường (Hồng). Điều chỉnh KH bồi dưỡng
Thứ Hai (Tuấn).
08/10/18 - THCS: 8h Họp hội thảo phòng chống bạo lực học đường tại THPT Thăng Long
(Linh); Triển khai CT bình chọn mô hình bảo vệ môi trường (Tâm);
- HCTV: Duyệt chi phí học tập cả tuần (tổ)
* 9h00: Họp thống nhất kế hoạch XD trường CQG năm 2019 tại HTG2 (đ.c Oanh,
Tuyến và Ban QLDA; Phòng TC-KH, Kinh tế; tổ HCTV chuẩn bị HT).
* 14h00: Họp tại Sở GD&ĐT về Thi đua (đ.c Oanh, Tâm c1, ô tô CQ 12h00)
- MN: Dự góp ý tiết dạy chuyên đề “Hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục hòa nhập
cho trẻ rối loạn tự kỷ và rối loạn vận động’’Tại trường MN Tản Viên (Tổ). Xây dựng
kế hoạch chuyên đề “Chăm sóc, nuôi dưỡng” tại trường Tòng Bạt (Huế). Đ/c Út học
TCLL Chính trị từ 9 đến 10/10.
- TH: Trình ký KH thi GVG cấp TH (Tâm); tập hợp đăng ký thi đua (Anh);đôn đốc
Thứ Ba
hoàn thiện số liệu và hồ sơ PCGD-XMC 2018 (Hồng)
09/10/18
- THCS: XD kế hoạch tổ chức ngày Pháp luật VN (Linh); XD KH thi HSG 9 vòng 2
và đợt 2 (Tâm); 14h: Đội tuyển HSG 9 vòng 1 học tại THCS Vật Lại (Cường);
- HCTV: Duyệt chi phí học tập (Phùng, Hà).
* 8h00: Đón đoàn kiểm tra trường CQG TP (LĐ, tổ THCS và BCĐ, ô tô CQ và thuê)
- MN: Dự góp ý hoạt động chuyên đề nuôi dưỡng tại trường MN Tòng Bạt (Tổ).
- TH: Kiểm tra chuyên môn đầu năm (theo QĐ); dự thảo KH phòng chống TNTT và
xây dựng trường học an toàn (Hồng)
- THCS: Kiểm tra chuyên môn (đ.c Phong và theo QĐ, ô tô 7c cùng TH);
- HCTV: Làm chuyên môn tại CQ;
Thứ Tư
* 8h00: Họp giao ban tại phòng họp số 3 Huyện uỷ (đ.c Oanh)
10/10/18
* 7h40: Tham dự cùng đoàn giám sát về ATTP của Ban KT-XH huyện tại TH Vật Lại
(Hằng)
* 14h00: Dự hội nghị hướng dẫn đánh giá xếp loại VC, LĐHĐ các trường học tại HT
UBND (LĐ, TTr và các đ.c Cường, Út, Anh, Điệp chủ trì + cùng phòng Nội vụ).
- MN: Tổ chức chuyên đề “Hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục hòa nhập cho trẻ
rối loạn tự kỷ và rối loạn vận động’’Tại trường MN Tản Viên (LĐ+ Tổ, ô tô CQ).
- TH: Phối hợp chuẩn bị tổ chức ngày hội đọc sách tại TH Tòng Bạt (Tâm); đôn đốc
các trường hoàn thành kế hoạch phát triển nhà trường; Báo cáo triển khai PM Sổ liên
lạc điện tử (Tuấn); đôn đốc nộp tiền SSCM (Anh).
Thứ Năm - THCS: Làm tại CQ; 14h00, Đội tuyển HSG 9 vòng 1 học tại THCS Vật Lại (Tâm);
11/10/18 - HCTV: Làm việc tại CQ.
* 8h00: Họp tại UBND huyện (đ/c Phong);
* 8h00: Tập huấn sử dụng bộ tư liệu dạy học Lịch sử THCS tại HT G1 (đ.c Phong,
Tâm c2, Tuấn).
* 8h30: Dự kỷ niệm 88 năm ngày Phụ Nữ VN tại trường BDCBGD HN (Tuyến);
14h00: Tham dự cùng đoàn giám sát về ATTP của Ban KT-XH huyện tại UBND xã
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Tản Lĩnh (đ/c Oanh, ô tô CQ).
14h00: Họp kiểm điểm tiến độ xây dựng NTM tại UBND huyện (đ.c Tuyến)
- MN: Tập huấn phần mềm nuôi dưỡng tại Hội trường tầng 1 PGD (đ.c Oanh + Tổ; tồ
HCTV phối hợp chuẩn bị các điều kiện phục vụ hội nghị).
- TH: Trình dự toán chi năm 2019 (Tâm); dự kiểm định chất lượng tại TH Vân Hòa
(Anh). Hoàn thành TH CSVC, đội ngũ, HS sau duyệt KH (Tuấn); hoàn thiện hồ sơ
PCGD-XMC cấp học (Hồng).
- THCS: Làm tại CQ (Tổ); BC kết quả Tuần lễ HTSĐ về SGD (Linh);
Thứ Sáu
- HCTV: Làm tại CQ;
12/10/18
* 8h30: Dự hội nghị triển khai công tác Thanh tra, Kiểm tra tại HN (đ.c Oanh, Cường,
ô tô CQ 6h00).
* 8h00: Dự chỉ đạo thi Giai điệu tuổi hồng TK 2 (Út)
* 15h00: Dự tổng kết kiểm định chất lượng tại C1 Vân Hoà (đ.c Phong, ô tô CQ).
* 15h30: Dự hội nghị gặp mặt kỷ niệm ngày Doanh nhân (đ.c Oanh)
* Trực lãnh đạo (đ/c Phong và tổ TH phân công 1GV)
* 8h00: Dự chỉ đạo thi Giai điệu tuổi hồng: TK1 (Út); TK 4 (Tâm c1); TK 5 (Tâm
Thứ Bảy c2); TK 6 (Tuyến c2); TK 8 (Nhung).
13/10/18 * 14h00: Tổng duyệt diễn tập Phòng chống ngộ độc thực phẩm tại Tây Đằng B (Anh).
* 14h00: Đội tuyển HSG 9 vòng 1 học tại THCS Vật Lại (Tuyến);
* Trực lãnh đạo (đ/c Oanh và tổ MN phân công 1 GV)
* 8h00: Dự diễn tập Phòng chống ngộ độc thực phẩm tại Tây Đằng B (đ/c Phong,
CN
Anh).
14/10/18
* 8h00: Dự trao học bổng cho HS tại Ao Vua (đ.c Oanh, Linh, ô tô CQ 7h00)

Ngoài các công việc trên các đ/c trong Ban lãnh đạo và các Tổ có trách nhiệm thực hiện
các công việc của Sở GD&ĐT, Huyện ủy, UBND huyện hoặc các cơ quan có liên quan. Trong
quá trình thực hiện cần bổ sung, điều chỉnh các tổ chủ động đề xuất để triển khai hiệu quả. Lãnh
đạo Phòng GD&ĐT thông báo để các đ/c cc,vc, lđhđ biết để lên kế hoạch tháng, tuần./.
Nơi nhận:
- LĐ, CB, CV (qua email);
- Các trường (qua Web PGD) ;
- Lưu VT.
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