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LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 5/2022 

I. TRỌNG TÂM 

- CBQLCC và GVCC Tiếng Anh cấp THCS tập huấn Mô đun 4, Chương 

trình GDPT 2018 theo kế hoạch; 

- Tăng cường công tác kiểm tra chuyên môn, văn thư lưu trữ, văn bằng 

chứng chỉ ở các trường học; 

- Thi kiểm tra cuối kỳ II năm học 2021-2022; 

- Chấm điểm thi đua trường học cuối năm học; 

- Tổng kết năm học 2021-2022; 

- Các trường học kiểm kê tài sản cuối năm học; 

- Tiếp tục kiểm tra hỗ trợ các trường học về công tác kiểm định chất lượng 

giáo dục, trường chuẩn quốc gia theo kế hoạch. 

II. LỊCH CỤ THỂ 

03-04/5 
- Các trường THCS, TH&THCS tiếp tục tổ chức ôn tập học kì II 

năm học 2021-2022. 
(Theo KH) 

04-13/5 
- Kiểm tra hành chính Trường MN Đại Hiệp và Trường TH Đại 

Quang. 
(Theo QĐ) 

04-06/5 

-Tổ chức ôn tập củng cố kiến thức cho học sinh ở các trường tiểu 

học. 

- Kiểm tra hỗ trợ công tác tự đánh giá ở trường TH Nguyễn Thị 

Bảy, Đoàn Quý Phi. 

(Theo KH) 

 

(Theo QĐ) 

04-20/5 - Kiểm tra chuyên môn các trường TH. (Theo QĐ) 

04-20/5 

- Tiếp tục kiểm tra công tác chuyên môn, kiểm tra thực trạng mái 

che một số trường MN, MG. 

- Các trường khảo sát, đánh giá tổng hợp kết quả CBQL, GV 

hoàn thành kế hoạch BDTX năm học 2021-2022 báo cáo về 

Phòng GDĐT. 

(Theo QĐ) 

 

(Theo KH) 

05-13/5 
- Tổ chức kiểm tra cuối học kì 2 năm học 2021-2022 đối với cấp 

THCS. 
(Theo KH) 

09-13/5 
- Các trường TH, TH&THCS tổ chức kiểm tra cuối kỳ II năm 

học 2021-2022 theo Lịch kiểm tra của trường. 
(Theo KH) 

09-20/5 - Kiểm tra chấm điểm công tác Đội các trường học. (Theo KH) 

10-31/5 
- CBQLCC và GVCC Tiếng Anh cấp THCS tập huấn Mô đun 4, 

Chương trình GDPT 2018. 
(Theo KH) 

16/5 

- Hạn cuối các trường học nộp hồ sơ nâng lương thường xuyên 

tháng 5/2022. (Theo lịch) 

- Các trường tổng hợp đánh giá trẻ cuối độ tuổi 3-4 tuổi, 4-5 tuổi, (Theo KH) 
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đánh giá bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi gửi về Phòng GDĐT. 

16-21/5 

- Xét và công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2021-2022. (Theo KH) 

- Duyệt kế hoạch mạng lưới trường lớp các cấp học năm học 

2022-2023. 
(Theo KH) 

16-27/5 - Tổ chức thi đấu môn Bóng bàn và Bóng chuyền tại Giải thể 

thao học sinh năm học 2021-2022. 
(Theo KH) 

20/5 
- Các trường MN, MG nộp hồ sơ đề nghị công nhận trường học 

an toàn về Phòng GDĐT. 
(Theo KH) 

20-23/5 
- Các trường THCS, TH&THCS báo cáo chuyên môn cuối năm 

học 2021-2022. 
(Theo CV) 

20-26/5 
- Các trường học gửi kết quả tự đánh giá chấm điểm thi đua cuối 

năm về Phòng GDĐT. 
(Theo CV) 

23-25/5 
- Kiểm tra trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích 

ở trường MN, MG. 
(Theo QĐ) 

24/5 
- Các trường TH, TH&THCS hoàn thành các loại báo cáo cuối 

năm (BC tổng kết, BC số liệu EQMS, VnEdu…) 
(Theo KH) 

24-26/5 
- Tổng kết công tác bồi dưỡng học sinh giỏi; các hội thi cấp 

huyện, tỉnh và giải thể thao học sinh năm học 2021-2022. 
(Theo GM) 

26-31/5 

 

- Tổ chức xét thi đua các đơn vị trường học. (Theo lịch) 

- Kiểm tra và cấp giấy chứng nhận cho cơ sở GDMN thực hiện 

có hiệu quả Chuyên đề Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm 

trung tâm giai đoạn 2021-2025. 

- Các trường học thực hiện đánh giá chuẩn HT, PHT, GV gửi về 

bộ phận chuyên môn các cấp học Phòng GDĐT (hạn cuối ngày 

31/5) 

- Thực hiện các loại báo cáo cuối năm theo quy định của Sở 

GDĐT. 

(Theo QĐ) 

 

(Theo KH) 

 

(Theo CV) 

 

Trên đây là dự kiến Lịch công tác tháng 5/2022. Nếu có gì thay đổi, bổ 

sung, Phòng GDĐT sẽ thông báo trên kênh điều hành. 

Nơi nhận :                                                                          
- VP HĐND-UBND huyện;                                                                 
- Các trường học, LĐ, CV Phòng GDĐT; 

- Lưu: VP.                                                                                                                                  
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