LỊCH CÔNG TÁC CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN BA VÌ
Tuần thứ 48 (26/11 -02/12/2018)
Thứ,
ngày

NỘI DUNG CÔNG VIỆC
* Từ 7h15: Chào cờ, họp cơ quan, tại phòng họp số 1 (Toàn CQ);các tổ họpđánh giá
XL tháng tổ viên;
- MN: Làm việc tại CQ; Tổng hợp DS trường tham gia Chương trình Sữa học

đường BC Sở Giáo dục (Huế).
- TH:Dự kiến lịch thi thực hành GVG (đ/c Tâm); Gửi giấy mời tổ giám khảo họp (đ/c
Hồng); Tổng hợp DS các trường thực hiện Đề án Sữa học đường, tập hợp báo cáo kết
quả thực hiện nhiệm vụ và phiếu đánh giá hiệu trưởng tháng 11 (đ/c P Anh); chiềuđ/c
Tâm xin nghỉ.
Thứ Hai - THCS: Hồi phách, lên điểm HSG 9 đợt 2 (đ/c Phong+ Tổ); Xét duyệt đánh giá CC
26/11/18 tháng 11 (Tổ); Dự thảo BC kiểm điểm chi bộ 2018 (Tuyến).
- HCTV:Dự kiểm tra, đánh giá nội bộ Quy trình ISO TTHC tại UB huyện (Điệp); Nộp
BC thực hiện nhiệm vụ tháng 10 và KQ đánh giá CBCCVC (đ/c Điệp)
* 8h00’: Họpđánh giá CC, VC, LĐHĐ tại phòng họp số 1 (Toàn CQ);
* Từ 8h30’ đến 9h30’: Dựđoànđánh giá qui trình TTHC ISO tại UBND huyện đối với
các Phòng QLNN (đ/c Phong, Điệp).
* Từ 9h30’: Tham dự cùngđoàn Thanh tra của Sở GD&&ĐT về thanh tra đột xuất
Trung tâm ngoạingữ Apro tại Tây Đằng (đ/c Phong, báo Công an huyện tham dự);
* 14h00’: Họp Báo cáo Ban thường vụ HU về Quy hoạch trường lớp (đ/c Oanh);
- MN:Kiểm tra điều kiện Thành lập nhóm trẻ, lớp MG độc lập tư thục xã Vạn

Thắng (LĐ+Tổ); Dự tập huấn chuyên đề tính khẩu phần ăn cho trẻ trong trường
mầm non (Huế +Cơ Sở).
- TH:Gửi đăng ký thi đua 3 cấp về thường trực thi đua huyện (đ/c Tâm); Dự kiến xếp

Thứ Ba loại hiệu trưởng tháng 11 (đ/c P Anh, Tuấn); Đồng chí Hồng xin nghỉ cả ngày.
27/11/18 - THCS: Phối hợp kiểm tra trung tâm NN, Tin học (đ/c Phong, Linh+ các ngành: xe ô
tô 7 chỗ 7h30)
- HCTV: Làm việc tại CQ; Học CNTT nâng cao tại HN (đ/c Điệp).
* 14h00: Họp với các trường dự kiến sát nhập, gom điểm trường, tách trường tại
phòng họp số 1 PGD (LĐ, các tổ trưởng và Cường, tổ HCTV chuẩn bị HT);
- MN:Chuẩn bị chuyên đề chăm sóc nuôi dưỡng tại trường MN Tòng Bạt (Tổ)
- TH:Dự thảo nội dung hướng dẫn chấm thực hành thi GVG (đ/c Tâm, Anh); Tập
Thứ Tư huấn phòng chống TNTT tại Đan Phượng (đ/c Tuấn + cơ sở).
28/11/18 - THCS: Chấm thi GVDG cấp huyện (Theo QĐ, ô tô 16 chỗ từ 7h00)
- HCTV: Làm việc tại CQ;
* 14h00: Họpđánh giá xếp loại HT tại phòng họp số 1 PGD (Lãnh đạo, các tổ trưởng
vàđ/c Điệp),
- MN:Tổ chức chuyên đề tại trường MN Tòng Bạt (Lãnh đạo +Tổ).
- TH:Họp tại trường Bồi dưỡng Cán bộ ( Đ/c Phong: ô tô CQ từ 6h30); Họp tổ giám
khảo chấm thực hành GVG (đ/c Tâm, Anh); Tập huấn phòng chống TNTT tại Đan
Phượng (đ/c Tuấn + cơ sở); Đồng chí Hồng xin nghỉ cả ngày.
Thứ Năm - THCS: Chấm thi GVDG cấp huyện (Theo QĐ).Các trường kiểm tra chéo công tác
29/11/18 thi nghề phổ thông.
- HCTV: Làm việc tại CQ; Học CNTT nâng cao tại HN (đ/c Điệp).
* 8h00: Tham gia đoàn kiểm tra Làng văn hoá tạilàng Phú Thịnhxã Phú Cường, Làng
Thăng Thắc xãCam Thượng (đ/c Oanh);
- MN: Làm việc tại CQ; Tham gia đoàn CLB tập thể trường XS học tập tạiĐà Nẵng
Thứ Sáu
(đ/c Nhung).
30/11/18
- TH:Nhập đăng ký thi đua khen cao vào phầm mềm của Sở (đ/c Tâm); Nộp SKKN
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cá nhân đạt CSTĐ năm học 17-18 về phòng Nội vụ (đ/c Anh); Dự lớp tin học tại HN
(đ/c Tuấn).
- THCS: Chấm thi GVDG cấp huyện (Theo QĐ), Tập huấn thi nghề phổ thông tại HN
(Cường).
- HCTV: Làm việc tại CQ, trình UBND huyện phê duyệt miễn, giảm HP HK1.
* 8h00: Tham gia đoàn kiểm tra Làng văn hoá: sáng, tại Nhà văn hoá làng An Thái,
xã Cẩm Lĩnh; 13h30 chiều, tại nhà văn hoá làng Pheo xã Minh Quang (đ/c Phong, ô tô
CQ);
* 16h00: Họp Chi uỷ tháng 12, triển khai một số nội dung chuẩn bị kiểmđiểmđảng
viên năm 2018 tại phòng số 1;
- THCS:Chấm thi GVDG cấp huyện (Theo QĐ).Đ/c Tuyến học Cao học ngày 1-2/12.
- HCTV:Tập huấn Hướng dẫn công tác văn thư cho văn thư các trường học: Sáng
MN, Chiều Tiểu học + THCS (đ/c Oanh, Điệp)

Thứ Bảy * 8h30’: Tập huấn nghiệp vụ thanh tra tại trường BDCB QLGD Hà Nội (đ/c
01/12/18

Phong trưởngđoàn và CTV theo danh sách triệu tập của Sở, tổ HCTV chuẩn bịô
tô 29 chỗ 6h30’);
* 15h00: Tổ công đoàn tập trung tại PGD ĐT (HCTV bố tríô tô).

CN
* Trực lãnh đạo(đ/c Oanh)
02/12/18
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:

TRƯỞNG PHÒNG

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

(Đã ký)
Phùng Ngọc Oanh
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