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KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2022
I. TRỌNG TÂM

- Chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 
(20/10/1930 – 20/10/2022);

     - Các cấp học tổ chức các hoạt động nâng cao chất lượng dạy và học.
    - Kiểm tra hồ sơ phổ cập giáo dục các xã, thị trấn.

- Kiểm tra tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia, kiểm định chất lượng giáo dục ở 
các cấp học;
- Thực hiện tốt công tác phòng chống bão lũ năm 2022.

II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ 
01/10 - Tổ chức phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời cấp huyện 

năm 2022 tại Trường THCS Nguyễn Trãi.
(Theo CV)

01-10/10
- Các trường học hoàn thành nhập số liệu đầu năm học 2022-2023 
trên CSDL ngành; Báo cáo đầu năm học và biểu thống kê số liệu 
tình hình đầu năm học 2022-2023.

(Theo KH)

- Các trường MN, MG cụm chuyên môn vùng A, B, C xây dựng kế 
hoạch và tổ chức sinh hoạt chuyên môn. (Theo KH)

- Tiếp tục bồi dưỡng HSG 9 đợt 2 năm học 2022-2023. (Theo KH)03-28/10
- Kiểm tra công tác quản lý, chuyên môn các trường MN, MG, , TH, 
THCS, TH&THCS. (Theo QĐ)

03-08/10 - Phối hợp với Huyện đoàn tổ chức tập huấn công tác Đội năm học 
2022-2023 ở các trường TH, THCS, TH&THCS.

(Theo CV)

05/10 - Kiểm tra điều kiện thành lập nhóm trẻ tư thục Ong vàng xã Đại 
Cường. (Theo QĐ)

06/10 - Kiểm tra xây dựng trường MN đạt chuẩn quốc gia và KĐCL đối 
với trường MN Đại An.

(Theo QĐ)

07/10 - Kiểm tra công tác xây dựng trường MN đạt chuẩn quốc gia và  
KĐCL đối với trường MG Đại Chánh. (Theo QĐ)

9/10 - Kiểm tra điều kiện thành lập nhóm trẻ tư thục Nhà Của Mẹ  xã Đại 
Chánh (lần 2). (Theo QĐ)

10-14/10 - Tổ chức Tập huấn chương trình “Học thông qua chơi” thuộc dự án 
iPLAY cho các trường TH, TH&THCS.

(Theo CV)

15/10 - Hạn cuối nộp hồ sơ nâng lương thường xuyên đối với CBQL tháng 
09/2022. (Theo Lịch)

15-30/10 - Hỗ trợ và kiểm tra công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc 
gia, kiểm định chất lượng giáo dục đối với các trường THCS Nguyễn 

(Theo KH)
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Du.

20-25/10 - Các trường MN, MG, TH, THCS, TH&THCS hoàn thành cập nhật 
số liệu Phổ cập GD-XMC lên hệ thống quản lí chung của Bộ GDĐT.

(Theo Lịch)

26/10 -  Các trường TH, TH&THCS tổ chức sinh hoạt chuyên môn cấp 
huyện. 

(Theo CV)

27/10 - Hạn cuối các trường học hoàn thành hồ sơ đề nghị huyện kiểm tra 
công nhận xã đạt chuẩn PCGD, XMC năm 2022 về Phòng GDĐT.

(Theo Lịch)

28/10 - Họp chi bộ cơ quan Phòng GDĐT huyện. (Theo Lịch)
    

Trên đây là dự kiến Kế hoạch công tác tháng 10/2022. Nếu có gì thay đổi, bổ 
sung, Phòng GDĐT sẽ thông báo trên kênh điều hành.  
Nơi nhận:
- VP HĐND-UBND huyện;                                            (đã ký)
- Các trường học, LĐ, CV Phòng GDĐT;                              (đã ký)
- Lưu VP.

TRƯỞNG PHÒNG

#ChuKyLanhDao
                                                                               
 (đã ký)
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