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KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11/2022
                                                     I. TRỌNG TÂM

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-
20/11/2022);

- Tổ chức chuyên đề, các hoạt động dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục;
- Kiểm tra, công nhận PCGDTHCS, PCGDTH-XMC và PCGDMN cho trẻ 5 tuổi các 

xã, thị trấn và lập hồ sơ đề nghị tỉnh kiểm tra công nhận huyện đạt chuẩn PCGD-XMC 
năm 2022;

- Tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS;
- Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống bão lũ năm 2022 và phòng chống dịch 
bệnh Covid-19 trong trường học.

II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ 

01-11/11 - Kiểm tra và công nhận đạt chuẩn PCGD, XMC các xã/thị trấn năm 
2022.

(Theo KH)

- Tổ chức sinh hoạt cụm chuyên môn cấp học mầm non. (Theo KH)

01-30/11 - Tiếp tục bồi dưỡng HSG lớp 9 đợt 2 năm học 2022-2023.
- Kiểm tra công tác quản lý, chuyên môn các trường MN, MG, TH, 
THCS, TH&THCS.

(Theo KH)

(Theo QĐ)

02/11 - Khai mạc Tuần Lễ VHTT và tổ chức Hội thi “Nét đẹp Nhà giáo” 
ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đại Lộc.

(Theo GM)

04-06/11
- Tổ chức Giải Cầu lông cán bộ, công nhân viên chức ngành Giáo dục 
và Đào tạo huyện Đại Lộc. (Theo KH)

- Kiểm tra công tác thu chi đầu năm. (Theo QĐ)
07-11/11 - Các trường TH, TH&THCS tổ chức kiểm tra giữa kỳ I cho HS lớp 4, 

lớp 5.
(Theo CV)

15/11 - Hạn cuối nộp hồ sơ nâng lương thường xuyên đối với cán bộ quản lý 
tháng 12/2022. (Theo KH)

15-16/11 - Kiểm tra hỗ trợ xây dựng thư viện xuất sắc tại các trường TH: Đại 
Đồng, Đại Lãnh.

(Theo QĐ)

15-30/11 - Hỗ trợ và kiểm tra công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia, kiểm 
định chất lượng giáo dục đối với trường THCS Nguyễn Du.

(Theo KH)

17/11 - Tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-
20/11/2022) và tuyên dương khen thưởng năm học 2021-2022. (Theo KH)

21-25/11
- Tổ chức tập huấn, sinh hoạt chuyên môn “chuyên đề hình thành và 
phát triển các biểu tượng toán cho trẻ mầm non thông qua hoạt động 
thực hành, trải nghiệm”.

(Theo CV)



2
- Kiểm tra chuyên ngành Trường TH Đại Đồng. (Theo QĐ)

23/11 - Tổ chức sinh hoạt chuyên môn giáo viên dạy môn Tiếng Anh cấp 
Tiểu học theo cụm trường.

(Theo CV)

23-25/11
- Tổ chức Chuyên đề cấp huyện “Kỹ năng thiết kế các hoạt động thực 
hành, trải nghiệm nhằm hình thành và phát triển các biểu tượng toán 
cho trẻ mầm non”.

(Theo CV)

23-30/11 - Họp Hội đồng thi đua khen thưởng ngành xét đăng ký thi đua, khen 
thưởng năm học 2022-2023.

(Theo GM)

24/11 - Tổ chức sinh hoạt chuyên môn cấp THCS cụm liên trường (lần 1). (Theo KH)
24-30/11 - Kiểm tra hành chính trường MG Đại Thạnh. (Theo QĐ)

28/11 - Họp chi bộ cơ quan Phòng GDĐT. (Theo Lịch)
28-30/11 - Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi bậc THCS cấp huyện. (Theo KH)

    
Trên đây là Kế hoạch công tác tháng 11/2022. Nếu có gì thay đổi, bổ sung, Phòng 

GDĐT sẽ thông báo trên kênh điều hành.                                                                                 

Nơi nhận : TRƯỞNG PHÒNG(
- VP HĐND-UBND huyện;                                                                                          ã
- Các trường học, LĐ, CV Phòng GDĐT;                              (đã ký)
- Lưu VP.       
                                                                                                                                                                                 
đ                                                  
Đã((đã ký) ký)      (đã ký)

                                                                                                 #ChuKyLanhDao
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