LỊCH CÔNG TÁC CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN BA VÌ
Tuần thứ 45 (05/11 đến 11/11/2018)
Thứ,
ngày

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

* Từ 7h15: Chào cờ, họp cơ quan, tại phòng Truyền thống (Toàn CQ). Họp tổ
(LĐ phụ trách dự chỉ đạo).
* Từ 8h00’: Họp Chi bộ; Họp Cơ quan, bình xét thi đua (HTg2);
- MN:Làm việc tại CQ; Dự thảo đề thi lý thuyết giáo viên giỏi cấp huyện
(Nhung + Út); Dự thảo công văn hướng dẫn hồ sơ hỗ trợ ăn trưa cho trẻ học kì I
(Huế);
- TH:Chốt danh sách CSTĐ, LĐTT 3 tổ (Tâm); Tập hợp kết quả cuộc thi
“Doraemon với an toàn giao thông” (Anh); Trình ký BB K.tra PCGD-XMC
Thứ Hai (Hồng);
05/11/18 - THCS: Làm việc tại CQ; Hoàn thành các QĐ tập huấn (Tâm); Đ/c Cường nộp
BC kết quả in bằng TN THCS 2018 tại Sở GD.
- HCTV: Báo cáo kết quả tổ chức thi tuyên truyền DVC trực tuyến về Sở GD
và tham mưu đề xuất khen thưởng HS (đ/c Điệp); Hoàn thiện các biểu, bảng,
báo cáo chuẩn bị kiểm tra TTHC của Huyện và Sở GD (đ/c Điệp + Tổ). Hoàn
thành báo cáo dự toán kinh phí 2019;
* 14h00’: Dự cuộc thi ý tưởng trẻ thơ tại HN, nhận tài liệu (Tuấn); đổi phôi
bằng tốt nghiệp THCS (Cường); Tổ HCTV chuẩn bị ô tô CQ 12h00’);
- MN:Học chính trị (Út); Hoàn thiện đề thi lý thuyết GV giỏi cấp huyện
(Nhung); Dự tập huấn công tác PC sốt xuất huyết và lao tại HN từ 06-08/11
(Hằng)
- TH: Hoàn thiện hồ sơ PCGD-XMC (Hồng); Phát tài liệu tổ chức sân chơi Ý
tưởng trẻ thơ (Tuấn); Đ/c Phong xin nghỉ buổi sáng.
- THCS:14h00, Họp BTC, hiệu trưởng các đơn vị đăng cai thi TDTT TK tại
Thứ Ba
PH gác 2 (LĐ+ theo QĐ); 13h45: Bồi dưỡng đội tuyển tại THCS Vật Lại
06/11/18
(Tuyến).
- HCTV:Duyệt Hồ sơ đề nghị thực hiện chinh sách học sinh HK1 (Tổ).
* 8h00: Kiểm tra tư vấn trường chuẩn quốc gia tại TH Phú Phương, Phú
Cường; THCS Cổ Đô (đ/c Oanh, Tuyến, Tâm c1, Anh, ô tô CQ 7h30);
* 14h00’: Họp giao ban công tác tháng 10 tại UBND huyện (đ/c Oanh);
- MN:sáng, làm chuyên môn tại cơ quan, chuẩn bị hồ sơ đón đoàn kiểm tra TP
(cả tổ). Chiều, Kiểm tra nhóm, lớp tư thục xã Vạn Thắng (Lãnh đạo +Tổ).
- TH: Liên hệ gửi tờ trình khen thưởng cá nhân năm học 2017-2018 (đ/c Tâm,
Anh). Phát tài liệu tổ chức sân chơi Ý tưởng trẻ thơ (đ/c Tuấn); Kiểm tra
Thứ Tư chuyên đề trường học (LĐ, Tâm, Anh, Hồng).
07/11/18 - THCS: Kiểm tra chuyên đề CM trường học (đ/c Phong+ Tổ).
- HCTV: Duyệt Hồ sơ đề nghị thực hiện chinh sách học sinh HK1 (Tổ).
* 8h00: Kiểm tra cơ quan văn hoá tại sáng tại THCS Yên Bài A, chiều
tạiTHCS Phú Cường (đ/c Oanh, Ô tô CQ);
- MN:Sáng, Kiểm tra chuyên đề trường học (Lãnh đạo + tổ+ cơ sở).
Thứ
- TH: Hoàn thiện Báo cáo thành tích cá nhân cơ quan PGD đề nghị khen 2018
Năm
(đ/c Tâm); Dự thảo đề thi lý thuyết GVG cấp huyện (Theo QĐ); Làm CM tại
08/11/18
CQ (đ/c Hồng)
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Thứ Sáu
09/11/18

Thứ Bảy
10/11/18

CN
11/11/18

- THCS: Tập huấn chuyên đề Văn, Sử, GDCD tại THCS TTNC Bò (Tuyến,
Tâm); Nhận đơn đăng ký thi NPT, QĐTL cụm thi tại Sở (đ/c Tâm, ô tô CQ từ
12h30).
- HCTV: Duyệt Hồ sơ đề nghị thực hiện chinh sách học sinh HK1 (Tổ).
* 8h00: Tham gia đoàn kiểm tra cơ quan văn hoá sáng xã Thái Hoà, chiều
trường TH Thái Hoà (đ/c Phong);
* Dự kiến: Báo cáo Thường trực HĐND huyện về dự toán kinh phí năm 2019
tại HTg2 PGD (LĐ, các tổ trưởng, đ/c Phùng chuẩn bị tài liệu).
* Chiều: Phối hợp chuẩn bị Hưởng ứng Ngày PLVN tại THCS Phú Châu
(Linh);
* Sáng: Hội nghị hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra; CNTT tại PGD (đ/c
Oanh và các đ/c phụ trách các tổ, HCTV chuẩn bị HT);
* Sáng: Khớp chương trình thi Giai điệu tuổi hồng TP (Út, Tâm);
- MN:Kiến tập chuyên đề tại trường Mẫu giáo Việt Triều hữu nghị (Nhung,
Út).
- TH: Trình LĐ duyệt đề thi lý thuyết GVG huyện (đ/c Tâm, Hồng); Quyết
toán tiền tài liệu Bác Hồ(đ/c Anh); Liên hệ sao in văn bản tổ chức 20-11 (đ/c
Tuấn).
- THCS: 7h30, Tổ chức hưởng ứng Ngày PLVN tại THCS Phú Châu (Tuyến,
Linh).Đ/c Phong xin nghỉ cả ngày.
- HCTV: Duyệt Hồ sơ đề nghị thực hiện chinh sách học sinh HK1 (Tổ).
* 7h30’: Dự Hướng ứng Ngày PLVN tại THCS Phú Châu (đ/c Oanh, các tổ
trưởng);
* 8h00’: Tham gia đoàn kiểm tra Cơ quan văn hoá sáng THCS Ba Trại, chiều
MN Ba Trại A (đ/c Tuyến, ô tô CQ cả ngày);
* 14h00’: Báo cáo thường trực UBND về kỷ niệm 20/11 (đ/c Oanh, Tâm c1);
* 8h00’: Dự hội nghị tổng kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại UBND
(đ/c Oanh);
* 8h00: Dự khai mạc thi Giai điệu tuổi hồng cấp TP tại Cung Thanh niên (đ/c
Út)
- THCS: Đ/c Tuyến đi học cao học (10-11/11); 13h45: Bồi dưỡng đội tuyển tại
THCS Vật Lại (Cường).
* Trực lãnh đạo đ/c Oanh + HC TV;
* 12h00’: Dự thi Giai điệu tuổi hồng tại HN (đ/c Phong, Út, Tâm, Tâm, ô tô
CQ)
* Trực lãnh đạo đ/c Oanh + HCTV;

Nơi nhận:
- LĐ, CB, CV (qua email);
- Các trường (qua Web PGD) ;
- Lưu VT.
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