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LỊCH CÔNG TÁC
Tháng 8 năm 2022
I. Công tác trọng tâm:
- Chào mừng kỷ niệm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8) và Quốc
Khánh (02/9).
- Hoàn thành số liệu điều tra, thống kê công tác PCGD các cấp học và
XMC.
- Tổ chức bồi dưỡng chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ hè 2022.
- Tổ chức sơ kết Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối
với lớp 1,2 và 6; Tổ chức Tổng kết năm học 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ
năm học 2022-2023.
- Ổn định và hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học cho năm
học mới 2022-2023.
- Tổ chức ôn tập, thi lên lớp, biên chế lớp tại các trường. Chuẩn bị các
điều kiện cho ngày tựu trường, ngày khai giảng năm học mới.
- Tiếp tục các biện pháp phòng chống dịch và đẩy mạnh công tác tuyên
truyền, thực hiện tiêm vắc xin ngừa Covid-19 trong cán bộ, giáo viên và học
sinh.
II. Lịch công tác cụ thể:
Ngày

01/8

Ngày

01-05/8

Ngày

01-15/8

Ngày

01-30/8

Ngày

01-31/8

- Giới thiệu giáo viên về trường ký hợp đồng theo Nghị quyết
102/NQ-CP
- Tổng hợp nhu cầu bồi dưỡng các môn nghiệp vụ cho giáo viên
các môn KHTN, Lịch sử - Địa lý.
- Họp Hiệu trưởng các trường có danh sách điều động giáo viên,
nhân viên năm học 2022-2023.
- Tham mưu công tác phân bổ giáo viên mới tiếp nhận.
- Các trường tiểu học, THCS tiến hành ôn tập đối với học sinh
chưa hoàn thành chương trình lớp học, tổ chức đánh giá bổ sung
và gửi kết quả về Bộ phận CM trước 20/8
- Họp Xét duyệt đề án Vị trí việc làm của các đơn vị (Theo KH
của Phòng Nội vụ)
- Tham gia các đợt bồi dưỡng thường xuyên, chuyên môn các
cấp học năm học 2022-2023 do Sở GDĐT Quảng Nam tổ chức
và tổ chức bồi dưỡng lại cho đội ngũ CBQL, GV trên địa bàn
thành phố (Theo Kế hoạch)
- Kiểm tra công tác chuẩn bị cho năm học mới 2022-2023 tại
các trường
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Ngày

02/8

Ngày

03-05/8

- Tổng hợp công tác nhân sự năm học 2022-2023

Ngày

- Tham gia tập huấn giáo viên cốt cán THCS (Theo KH của Sở
GDĐT)
- Các trường bổ sung nhu cầu nhân sự năm học 2022-2023
04/8
- Tập huấn sử dụng thiết bị dạy học lớp 2, lớp 6 (Có KH riêng)
- Giải Cờ vua online dành cho học sinh TH, THCS cấp thành
05/8
phố (Có Kế hoạch riêng)
- Họp giáo viên cốt cán THCS chuẩn bị cho tập huấn chuyên
09/8
môn (8g00, tại Phòng GDĐT)
10-30/8 - Tổ chức các lớp Bồi dưỡng chính trị hè 2022 (Có KH riêng)

Ngày

15-17/8

Ngày

22-26/8

Ngày
Ngày
Ngày

Ngày

Ngày

- Tập huấn chuyên môn cấp THCS (Có KH riêng)

- Dự kiến họp chuẩn bị cho ngày toàn dân đưa trẻ đến trường
năm học 2022-2023 tại Thành phố (có giấy mời riêng)
- Các trường MN, MG, TH, THCS chuẩn bị và tham mưu với
địa phương tổ chức điều tra thực tế PCGD-XMC tại địa bàn dân
22-31/8 cư.
- Tập huấn triển khai dạy học tài liệu Chăm sóc mắt và phòng
chống mù lòa cấp tiểu học (có Kế hoạch riêng)
- Họp GV TPT Đội các trường TH, THCS, TH-THCS triển khai
23/8
kế hoạch chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới 2022-2023
và một số hoạt động đầu năm học (7h30, tại PGDĐT).

Ngày

25-31/8

Ngày

29/8

Ngày

31/8

- Giao ban CBQL cấp học mầm non đầu năm học 2022-2023
(Có thông báo riêng)
- Giao ban Hiệu trưởng các trường trực thuộc (7g30, tại Phòng
GDĐT)
- Các trường tiểu học báo cáo Kế hoạch giáo dục nhà trường về
Phòng GDĐT (Bộ phận Tiểu học nhận)

Ghi chú: - 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 HĐND-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.
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