PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN BA VÌ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28
(Từ 04/7/2022 đến 10/7/2022)
Thứ,
ngày

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

- MN: Hoàn thiện Hồ sơ SKKN gửi UBND huyện; Dự thảo công văn đề
nghị cấp phép hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục Mây Hồng xã
Tiên phong (đ/c Hằng). Tuyển sinh trực tuyến trẻ 5 tuổi vào trường mầm
non từ 4-6/7/2022 (đ/c Giang). Làm chuyên môn tại cơ quan (đ/c Huế).
- TH: Hoàn thiện hồ sơ SKKN nộp Sở (đ/c Tâm). BC công tác tuyển sinh
trực tuyến vào lớp 1; hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến MN, L6 cả tuần (đ/c
Trọng). Tập hợp và hoàn thiện hồ sơ SKKN 3 cấp nộp thành phố; nghỉ
phép từ chiều 04/7 đến 08/7/2022 (đ/c P Anh).
- THCS: 8h30: Dự HN công tác coi thi tốt nghiệp THPT và nhận QĐ coi
thi tại trường Chuyên HN (đ/c Tuyến, Tâm, ô tô CQ 6h00). Sao gửi QĐ
coi thi về CS, công an, y tế; Gửi biểu mẫu BC thi TNTHPT về Điểm thi;
Thứ Hai KT CSVC các điểm thi cùng BCĐ (đ/c Huy). Thống kê các điểm cung cấp
04/7/2022 suất ăn cho các Điểm thi (đ/c Hoa). Làm chuyên môn tại CQ (đ/c Chiến,
T.Anh). Kiểm tra CSVC các điểm thi tốt nghiệp THPT cùng PCT UBND
huyện (đ/c Huy).
- HCTH: Gửi văn bản hướng dẫn chi lực lượng đảm bảo an toàn vòng
ngoài kỳ thi TN THPT năm 2022 (Tổ). Kiểm toán các công trình XDCB
từ 2018 đến 2022 (Tổ và đ/c kiểm toán). Dự thảo Báo cáo Sơ kết 01 năm
thực hiện NQ 10-NQ/HU ngày 30/6/2021 (đ/c M.Hà). Đối chiếu kho bạc
ngân sách quý II (đ/c T.Hà).
* 7h45: Giao ban đầu tuần tại PHS1 (Toàn CQ);
* 9h00: Họp Chi bộ thường kỳ tháng 7 tại PHS1 (Toàn ĐV).
* 14h00: Dự sinh hoạt Chi bộ thôn Đông Duy, xã Phú Đông (đ/c Oanh, ô
tô CQ).
- MN: Dự cùng đoàn khảo sát đánh giá ngoài của Sở GDĐT tại MN Tản
Hồng (đ/c Oanh, Huế, ô tô CQ 8h30). Nghỉ phép từ ngày 05-8/7/2022 (đ/c
Hằng).
- TH: Sáng: Họp giao ban công tác CCHC 6 tháng đầu năm và triển khai
nhiệm vụ 6 tháng cuối năm (đ/c Cường). Chiều: kiểm tra hoạt động hè tiểu
khu 1 (đ/c Cường và theo QĐ, ô tô CQ). Tham mưu Kế hoạch Truyền
Thứ Ba
thông về giáo dục và đào tạo năm 2022.
05/7/2022
- THCS: Dự thảo công văn bồi dưỡng CT GDPT 2018 (đ/c Tâm). Giới
thiệu nhân sự coi thi TN THPT thay thế; lập DS thí sinh diện F0 gửi Sở
GDĐT- nếu có (đ/c Huy). Thống kê danh sách các đội tuyển tham dự Giải
cờ vua học sinh phổ thông toàn quốc năm 2022 (đ/c Chiến). 14h30: chấm
thẩm định GV Ngữ văn tại Thụy An (đ/c Tuyến, Tâm, Hoa). Làm chuyên
môn tại CQ (đ/c T.Anh).
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- HCTH: Đôn đốc tiến độ XDCB các dự án đang triển khai; Dự thảo các
văn bản ĐH chị bộ nhiệm kỳ 2022-2025 (đ/c M.Hà). Chuyển lương tháng
7/2022 (đ/c T.Hà).
* 17h30: Dự kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Chi bộ đầu tiên xã Cẩm Lĩnh
và trao Bằng công nhận xã NTM, trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa
bàn xã (đ/c Cường và tổ TH, tổ HC phối hợp chuẩn bị; ô tô CQ).
- MN: Kiểm tra công tác hoạt động hè tại MN Tây Đằng (đ/c Oanh và +
theo QĐ, tổ dự thảo QĐ, thông báo). Tổng hợp báo cáo kết quả tuyển sinh
trực tuyến MN 5 tuổi (đ/c Giang).
- TH: Kiểm tra hoạt động hè TK 6 cả ngày (đ/c Cường và theo QĐ).
Thứ Tư
06/7/2022 - THCS: BCĐ thi tốt nghiệp THPT, Tổ giúp việc trực thi (đ/c Tuyến và
theo QĐ).
- HCTH: Tổng hợp kinh phí thi TS lớp 10 THPT năm 2022; kinh phí xét
TN THCS; kinh phí BCĐ, tổ bảo vệ thi TN THPT năm 2022 (đ/c M.Hà,
T.Hà).
- MN: Thông báo kết quả kiểm tra hoạt động hè đợt 1 về cơ sở (đ/c Huế,
Giang).
- TH: Kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (đ/c Cường). Làm chuyên
môn tại CQ (Tổ).
- THCS: BCĐ thi tốt nghiệp THPT, Tổ giúp việc trực thi (theo QĐ). TH
báo cáo các buổi thi (đ/c Huy, T.Anh). Trực tuyển sinh trực tuyến lớp 6
Thứ Năm (đ/c T.Anh). Kiểm tra thi tốt nghiệp THPT 3 đoàn cả ngày theo Thông báo
07/7/2022 (đ/c Tuyến, Cường, Tâm c2; ô tô CQ, UBND huyện và TT Y tế, sáng
6h00, chiều 13h00).
- HCTH: Phối hợp chuẩn bị các điều kiện cho BCĐ thi TN THPT năm
2022 (đ/c M.Hà, T.Hà).
* 14h30: Họp BCĐ xây dựng trường CQG đánh giá kết quả thực hiện 6
tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, tại UBND
huyện (Theo QĐ, Tổ TH chuẩn bị tài liệu, mời).
- MN: Dự thảo Quyết định tổ tư vấn kiểm định chất lượng tại các trường
MN trong tháng 7: Cổ Đô, Vân Hòa B, Yên Bài B (đ/c Huế). Làm chuyên
môn tại cơ quan (đ/c Giang).
- TH: Kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (đ/c Cường). Dự thảo CV
bồi dưỡng GV lớp 3 (đ/c Tâm). Làm chuyên môn tại CQ (đ/c Trọng).
Thứ Sáu - THCS: BCĐ thi tốt nghiệp THPT, Tổ giúp việc trực thi (theo QĐ). TH
08/7/2022 đăng ký sổ sách CM về Sở (đ/c Tâm). Trực tuyển sinh trực tuyến lớp 6
(đ/c T.Anh). Tổng hợp báo cáo các buổi thi (đ/c Huy, T.Anh). Kiểm tra thi
tốt nghiệp THPT 3 đoàn cả ngày theo Thông báo (đ/c Tuyến, Cường, Tâm
c2; ô tô CQ, UBND huyện và TT Y tế, sáng 6h00, chiều 13h00).
- HCTH: Phối hợp chuẩn bị các điều kiện cho BCĐ thi TN THPT năm
2022 (đ/c M.Hà, T.Hà). Báo cáo tiến độ triển khai các dự án XDCB (đ/c
M.Hà).
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- TH: Tổng hợp KQ tuyển sinh trực tuyến 3 cấp học (đ/c Cường, Trọng).
Thứ Bảy - THCS: Trực tuyển sinh trực tuyến lớp 6 (đ/c T.Anh).
09/7/2022 - 8h00: Kiểm tra triển khai cuôc thi xây dựng ngõ xóm Sáng – Xanh –
Sạch – Đẹp – An toàn tại Phú Đông (đ/c Oanh, ô tô CQ).
CN
10/7/2022
Nơi nhận:
- LĐ, CB, CV (qua email) ;
- Các trường (qua Website) ;
- Lưu VT.
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