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KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 02/2023 

I. TRỌNG TÂM 

- Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng CSVN (03/02/1930-03/02/2023); 

- Tiếp tục tổ chức dạy bồi dưỡng học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh; 

- Tăng cường công tác kiểm tra chuyên ngành, kiểm tra hành chính; kiểm tra công tác 

xây trường chuẩn quốc gia và KĐCLGD; 

- Tổ chức các cuộc thi, hội thi nhằm nâng cao chất lượng dạy học; 

- Tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. 

II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ 
 

01-17/02 - Tham gia lớp Tập huấn bồi dưỡng “Giáo dục cảm xúc tích cực cho 
trẻ MG” do Sở GDĐT tổ chức. 

(Theo CV) 

01-28/02 - Chuẩn bị các điều kiện tham gia Hội thi Giáo viên dạy giỏi mầm non 

cấp tỉnh. 

- Kiểm tra công tác quản lý, chuyên môn các trường MN, MG 

TH, THCS, TH&THCS. 

- Kiểm tra tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và công tác 

KĐCL đối với trường: MN Đại Minh, MG Đại Sơn, MG Đại Tân, 

THCS Võ Thị Sáu, THCS Lê Quý Đôn, THCS Nguyễn Du, 

TH&THCS Đại Thạnh. 

(Theo KH) 

(Theo KH) 

(Theo QĐ) 

01/02 - Chấm bài khảo sát HSG9 đợt 2 (lần 1) tại Phòng GDĐT. (Theo QĐ) 

06-28/02 - Tiếp tục bồi dưỡng HSG 9 đợt 2 năm học 2022-2023. (Theo KH) 

07/02 - Kiểm tra chuyên ngành Trường THCS Quang Trung. (Theo QĐ) 

07-16/02 - Tổ chức Hội thi GV dạy giỏi cấp tiểu học năm học 2022-2023. (Theo QĐ) 

07-08/02 - Chấm vòng loại sản phẩm dạy học STEM cấp huyện tại Phòng 
GDĐT. 

(Theo KH) 

09/02 - Tổ chức Cuộc thi ”Tài năng tiếng Anh” cấp THCS. (Theo KH) 

10/02 - Các trường học nộp hồ sơ đề nghị xét nâng lương trước hạn năm 
2022. 

(Theo KH) 

14-17/02 - Tham gia Hội thi giáo viên THCS dạy giỏi cấp tỉnh. (Theo KH) 

15/02 - Các trường học nộp hồ sơ nâng lương thường xuyên tháng 03/2023. (Theo KH) 

16/02 - Họp giáo viên trúng tuyển kì thi tuyển viên chức năm 2022. (Theo GM) 

20/02 - Kiểm tra chuyên ngành Trường THCS Võ Thị Sáu.  

20-24/02 - Tổ chức Hội thi “Bé khỏe, Bé ngoan” cấp huyện. (Theo KH) 

20-28/02 - Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện. 

- Bồi dưỡng giáo viên tiểu học tham gia dự thi giáo viên dạy giỏi cấp 

tỉnh. 

(Theo KH) 

(Theo KH) 

21-22/02 - Tổ chức vòng chung kết trưng bày sản phẩm STEM cấp huyện tại (Theo KH) 
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 Phòng GDĐT.  

22/02 - Kiểm tra hành chính Trường TH Hứa Tạo. 

- Sinh hoạt chuyên môn cụm trường đối với giáo viên dạy môn Tiếng 
Anh cấp TH. 

(Theo QĐ) 

(Theo KH) 

24/02 - Tổ chức sinh hoạt CM cấp THCS (lần 3) tại THCS Lý Tự Trọng. (Theo KH) 

27/02 - Khảo sát HSG lớp 9 đợt 2 (lần 2). (Theo KH) 

28/02 - Họp chi bộ cơ quan Phòng GDĐT. (Theo KH) 

- Kiểm tra hành chính Trường THCS Lê Quý Đôn. (Theo QĐ) 

 

Trên đây là Kế hoạch công tác tháng 02/2023. Nếu có gì thay đổi, bổ sung, Phòng 

GDĐT sẽ thông báo trên kênh điều hành. 

 
Nơi nhận: 
- VP HĐND-UBND huyện; 

- Các trường học, LĐ, CV Phòng GDĐT; 

- Lưu VP. 

 

 


