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KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 7/2022
I. TRỌNG TÂM

- Kiểm tra công tác quản lí trong hè tại các trường học và công tác bồi dưỡng học 
sinh giỏi lớp 9.

- Đón đoàn đánh giá ngoài của Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam về kiểm tra công tác 
KĐCLGD, TCQG theo kế hoạch.

- Tham gia lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ do Sở GDĐT tổ chức.

II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

01-31/7

- Kiểm tra công tác tổ chức chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ trong hè 
đối với các trường MN, MG.
- Kiểm tra việc tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo 
dục trẻ ở các nhóm, lớp độc lập tư thục trên địa bàn huyện
- Bồi dưỡng HSG lớp 9.
- Đón đoàn đánh giá ngoài của Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam về 
kiểm tra công tác KĐCLGD, TCQG theo kế hoạch.
- Tổ chức tập huấn công tác Văn thư lưu trữ, Thi đua khen 
thưởng cho các trường học tại Phòng GDĐT.

(Theo QĐ)

(Theo QĐ)

(Theo QĐ)
(Theo KH)
(Theo CV)

04-15/7
- Tổ chức tập huấn hướng dẫn quy định hệ thống hồ sơ sổ sách 
trong các cơ sở GDMN.

( Theo CV)

04-29/7 - Kiểm tra công tác quản lí trong hè đối với các trường TH, 
TH&THCS.

(Theo QĐ)

06-08/7 - Tham gia coi thi TN-THPT năm 2022. (Theo QĐ)

11-22/7 - Hội nghị chuyển đổi số lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm học 
2021-2022 tại Phòng GDĐT. (Theo GM)

- Họp giao ban cấp học mầm non tại Phòng GDĐT. (Theo GM)
15/7 - Các trường học nộp hồ sơ nâng lương thường xuyên đối với 

CBQL tháng 08/2022. (Theo Lịch)

15-31/7
- Tham gia lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ do Sở 
GDĐT tổ chức.

( Theo CV)

18-27/7 - Các trường tổ chức các hoạt động chăm sóc, làm sạch đẹp 
nghĩa trang; đền ơn đáp nghĩa…

(Theo CV)

20/7 - Tổ chức Hội thi giáo viên làm TPT Đội giỏi cấp huyện. (Theo KH)
21/7 - Tham dự tổng kết 01 năm thực hiện Chương trình GDPT 2018. (Theo KH)



2
28/7 - 14h00: Họp chi bộ cơ quan Phòng GDĐT.

25-29/7 - Tập huấn SGK lớp 7 cho các trường THCS, TH&THCS. (Theo KH)
    

Trên đây là Kế hoạch công tác tháng 7/2022. Nếu có gì thay đổi, bổ sung, 
Phòng GDĐT sẽ thông báo trên kênh điều hành.    
Nơi nhận:                                                                                  TRƯỞNG PHÒNG
- Các trường học (để thực hiện);
- Lãnh đạo Phòng GDĐT (để chỉ đạo);
- Lưu: VT.

                                                                                                           #ChuKyLanhDao
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