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     KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9/2022
I. TRỌNG TÂM

- Khai giảng năm học mới 2022-2023.
- Tổ chức thực hiện chương trình dạy học năm học 2022-2023.
- Kiểm tra tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và công tác kiểm định chất 
lượng tại các trường học.
- Xét chọn và tiếp tục bồi dưỡng HSG 9 đợt 2.

     - Điều tra và cập nhật dữ liệu PCGD XMC năm 2022
      - Tổ chức tập huấn dạy học chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với môn Tiếng 
Anh lớp 3.

II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

01-02/9 - Nghỉ lễ Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt 
Nam.

(Theo Lịch)

01-4/9 - Hoàn thiện các điều kiện cho công tác khai giảng và dạy học. (Theo KH)
- Xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ 
GDMN năm học 2022-2023.

(Theo KH)

01-5/9
- Các trường trên toàn huyện tổ chức cho học sinh ký cam kết 
thực hiện tháng an toàn giao thông (9/2022).

(Theo KH)

01-06/9 - CBQL, GV tự học Chương trình GDPT 2018, Mô đun 9 trên hệ 
thống LMS.

(Theo KH)

01-15/9 - Các trường học tăng cường phối hợp với Trung tâm Y tế huyện 
tổ chức tiêm vắc xin cho học sinh.

(Theo KH)

01-25/9
- Các bộ phận công tác Phòng GDĐT xây dựng dự thảo bộ tiêu 
chí đánh giá thi đua các trường học năm học 2022-2023. (Theo Lịch)

01-30/9
- 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 tại Hội 
trường Phòng GDĐT.

(Theo GM)

04/9 - Tổ chức giải Việt dã học sinh THCS huyện Đại Lộc năm 2022. (Theo KH)

05/9 - Khai giảng năm học 2022-2023.
- Báo cáo số liệu chuyên môn đầu năm học.

(Theo KH)

05-30/9

- Dạy học chương trình học kì I, năm học 2022-2023
- Điều tra và cập nhật dữ liệu PCGD XMC năm 2022.
- Kiểm tra công tác triển khai dạy học Chương trình GDPT 2018 
đối với lớp 6, 7.

(Theo KH)
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- Các trường học tổ chức Hội nghị Cán bộ, Viên chức – Đoàn 
viên Công đoàn năm học 2022-2023.

(Theo CV)

06/9
- Hạn cuối các trường học báo cáo nhanh tình hình khai giảng 
đầu năm học 2022-2023 (theo mẫu báo cáo và nhập file google 
sheet).

(Theo CV)

06-16/9

- Tiếp tục tổ chức tập huấn hướng dẫn thực hiện Chương trình 
GDMN sau sửa đổi và bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn 
cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non, năm học: 2022-2023.
- Các trường MN, MG thực hiện rà soát, nhập số liệu đầu năm 
học trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành.

(Theo CV)

(Theo KH)

07/9 - Tổ chức tập huấn Tài liệu giáo dục phòng tránh tai nạn bom 
mìn cho giáo viên cốt cán các trường TH, TH&THCS.

(Theo CV)

07-13/9 - CBQLCC, GVCC hoàn thành việc chấm bài của CBQL, GV 
đại trà mô đun 9 trên hệ thống LMS.

(Theo KH)

08/9
- Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 cấp THCS.
- Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 cấp Mầm 
non.

(Theo KH)

(Theo GM)

09/9 - Hội thảo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi cấp THCS tại Phòng 
GDĐT.

(Theo KH)

- Các trường hoàn thành cập nhật số liệu đầu năm học trên hệ 
thống CSDL ngành GD (EQMS).

(Theo Lịch)

12/9
- Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học cấp tiểu học. (Theo CV)

13/9 - Hạn cuối các trường nộp kế hoạch nhiệm vụ năm học và kế 
hoạch giáo dục nhà trường để Phòng GDĐT phê duyệt. (Theo Lịch)

14-17/9 - Tham gia tập huấn “Học thông qua chơi - cấp tiểu học” thuộc 
dự án iPLAY tại Huế do Sở GDĐT.

(Theo QĐ)

15/9 - Hạn cuối nộp hồ sơ nâng lương thường xuyên đối với CBQL 
tháng 09/2022. (Theo lịch)

15-16/9 - Học sinh THCS tham gia Giải Việt dã Báo Quảng Nam mở 
rộng năm 2022.

(Theo KH)

- Kiểm tra tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và công 
tác kiểm định chất lượng: MN Đại An, MG Đại Chánh.
- Kiểm tra điều kiện thành lập nhóm trẻ tư thục Linh Chi xã Đại 
Hòa theo đề nghị.

(Theo QĐ)

(Theo QĐ)
19-30/9

- Các trường TH, TH&THCS thực hiện việc điều tra, cập nhật 
số liệu phổ cập GDTH-XMC năm 2022.

(Theo Lịch)
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20/9 - Nộp hồ sơ đề nghị nâng lương trước hạn đơt 1/2022. (Theo Lịch)
- Tiếp tục bồi dưỡng HSG lớp 9 đợt 2 năm học 2022-2023. (Theo KH)
- Phối hợp TTYT huyện tiêm vắc xin Uốn ván – Bạch hầu cho 
trẻ 7 tuổi.

(Theo KH)
20-30/9

- Các trường học tổ chức Hội nghị Cán bộ, Viên chức – Đoàn 
viên Công đoàn năm học 2022-2023.

(Theo CV)

21/9 - Tổ chức tập huấn dạy học chương trình giáo dục phổ thông 
2018 đối với môn Tiếng Anh lớp 3.

(Theo CV)

28/9 - Họp chi bộ cơ quan Phòng GDĐT. (Theo lịch)
30/9 - Các trường học báo cáo việc triển khai thực hiện Quy chế công 

khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 
của Bộ GDĐT về Phòng GDĐT (qua kênh điều hành đ/c Nguyễn 
Thị Thương nhận).

(Theo Lịch)

Trên đây là Kế hoạch công tác tháng 9/2022. 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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