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KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 8/2022

I. TRỌNG TÂM
- Tổ chức bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ hè năm 2022 cho CB, CC, VC
- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi và tổ chức khảo sát học sinh giỏi lớp 9 đợt 1.
- Tổ chức tuyển sinh các cấp học.
- Chuẩn bị các điều kiện để khai giảng năm học 2022-2023.

II. LỊCH CỤ THỂ

01/8 - Các trường THCS, TH&THCS hoàn thành công tác tuyển sinh 
lớp 6.

(Theo KH)

01-05/8 - Các trường MN, MG xây dựng kế hoạch và tổ chức công tác 
tuyển sinh.

(Theo KH)

01-10/8 - Các trường THCS, TH&THCS tham gia khảo sát trực tuyến 
sau bồi dưỡng SGK lớp 7.

(Theo KH)

01-12/8

- Tổ chức tập huấn hướng dẫn quy định hệ thống hồ sơ sổ sách 
trong các cơ sở GDMN.
- Kiểm tra điều kiện thành lập nhóm trẻ Hoa Hướng Dương xã 
Đại Nghĩa.

(Theo CV)

(Theo QĐ)

01-19/8 - Tiếp tục bồi dưỡng HSG lớp 9. (Theo KH)
- Tổ chức tập huấn công tác Văn thư lưu trữ, Thi đua khen 
thưởng và một số nội dung liên quan đến công tác tổ chức cán bộ 
cho các trường học tại Phòng GDĐT.

(Theo GM)

- Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022 và tổng kết 6 tháng đầu 
năm công tác chuyển đổi số lĩnh vực giáo dục và đào tạo tại 
Phòng GDĐT.

(Theo GM)
01-31/8

- Điều tra và cập nhật dữ liệu, hồ sơ PCGD năm 2022 ở các xã. (Theo KH)
03-05/8 - GVCC tham gia tập huấn dạy học Chương trình GDPT lớp 7 (Theo KH)
04-31/08 - Các trường chuẩn bị các điều kiện để khai giảng năm học 2022-

2023. 
(Theo Lịch)

05/8 - Tổ chức tập huấn triển khai tài liệu Chăm sóc mắt, chống mù 
loà cấp tiểu học tại Phòng GDĐT.

(Theo CV)

05-06/8 - Làm việc với Đoàn đánh giá ngoài của Sở GDĐT về đánh giá 
ngoài đối với các trường TH.

(Theo Lịch)

08-19/8 - Tập huấn chuyên môn giáo viên bộ môn giáo dục thể chất các (Theo KH)
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trường TH, THCS, TH&THCS.
08-20/8 - Tổ chức bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ hè 2022 

cho cán bộ, giáo viên.
(Theo KH)

- Các trường học nộp hồ sơ nâng lương thường xuyên đối với 
CBQL tháng 08/2022. (Theo Lịch)

15/8
- Các trường THCS, TH&THCS hoàn thành ôn tập, kiểm tra lại 
và xét lên lớp.

(Theo KH)

- Tập huấn chuyên môn giáo viên làm TPT Đội năm học 2022-
2023 các trường TH, THCS, TH&THCS.

(Theo KH)15-19/8

- Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, giáo 
viên thực hiện chương trình dạy học năm học 2022-2023.

(Theo KH)

15-20/8 - Tổ chức tập huấn dạy học Chương trình GDPT lớp 7. (Theo KH)

15-26/8 - Các trường TH, TH&THCS tổ chức tuyển sinh lớp 1 năm học 
2022-2023.

(Theo Lịch)

15-30/8 - Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho CBQL và giáo viên mầm 
non, nhóm trẻ tư thục trên toàn huyện.  (Theo CV)

20/8 - Khảo sát HSG lớp 9 đợt 1. (Theo KH)

22-31/8 - Duyệt kế hoạch mạng lưới trường lớp (lần 2) năm học 2022-
2023 các trường MN, MG, TH, TH&THCS.

(Theo CV)

25/8 - Các trường THCS, TH&THCS nộp Hiệu quả đào tạo năm học 
2021-2022.

(Theo KH)

29/8 - Họp chi bộ cơ quan Phòng GDĐT. (Theo Lịch)
    

Trên đây là Kế hoạch công tác tháng 8/2022. Nếu có gì thay đổi, bổ sung, 
Phòng GDĐT sẽ thông báo trên kênh điều hành.    

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

                                                                                            #ChuKyLanhDao
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