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     LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2021
I. TRỌNG TÂM

- Chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 
(20/10/1930 – 20/10/2021);

     - 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 2021;
- Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

II. LỊCH CỤ THỂ

01- 5/10 - Họp Tổ tư vấn nghiệp vụ chuyên môn cấp MN năm học 2021-
2022.

(Theo GM)

01- 30/10 - Các trường TH, THCS, TH&THCS tổ chức Đại hội Liên Đội 
năm học 2021-2022.

(Theo CV)

04-08/10
- Kiểm tra hỗ trợ công tác kiểm định chất lượng và xây dựng 
trường chuẩn quốc gia ở các trường: MN Đại Hồng, MN Đại 
Đồng, TH&THCS Đại Sơn, THCS Nguyễn Trãi.

(Theo QĐ)

04-29/10 - Kiểm tra chuyên môn ở các trường tiểu học. (Theo QĐ)

05-11/10 - Hạn cuối các trường MN, MG báo cáo thống kê số liệu tình 
hình đầu năm học 2021-2022.

(Theo CV)

07/10

- Tổng kết công tác Thanh tra năm học 2020-2021.
- Hạn cuối các trường học nộp hồ sơ đề nghị kiểm tra công nhận 
đạt chuẩn PCGD, XMC năm 2021 về Phòng GDĐT.
- Hạn cuối các trường học nộp báo cáo các khoản thu ngoài 
ngân sách đầu năm học 2021-2022 về Phòng GDĐT.

(Dự kiến)
(Theo CV)

(Theo CV)

08/10 - Hạn cuối các trường học nộp hồ sơ đăng ký dự thi GVDG cấp 
huyện bậc THCS (Bộ phận THCS nhận)

(Theo KH)

10-15/10 - Các trường học nộp hồ sơ đăng ký thi đua năm học 2021-
2022.

(Theo lịch)

10-29/10

- Đón đoàn kiểm tra của Sở GDĐT kiểm tra công tác kiểm định 
chất lượng và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia đối với các 
trường: MN Đại Hồng, MN Đại Đồng.
- Kiểm tra công tác quản lý các trường MN, MG.
- Tiếp tục kiểm tra điều kiện thành lập của các nhóm trẻ tư thục 
trên địa bàn huyện theo đề nghị.

(Theo QĐ)



11/10

- Hạn cuối các đơn vị hoàn thành việc báo cáo cơ sở dữ liệu 
ngành trên Hệ thống.
- Hạn cuối nộp báo cáo biện pháp giáo dục đối với GV dự thi 
GVDG cấp huyện bậc THCS (Bộ phận THCS nhận)

(Theo lịch)

11-15/10 - Huyện kiểm tra công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn PCGDTH, 
XMC và PCGDTHCS năm 2021.

(Theo QĐ)

11-16/10
- Tập huấn hướng dẫn thực hiện Chương trình GDMN sửa đổi, 
bổ sung theo Thông tư số 51/2020/TT-BGDĐT ngày 
31/12/2020 và bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho 
CBQL và GVMN.

(Theo CV)

12-15/10 - Các trường hoàn thành dữ liệu phần mềm quản lý trường học 
Vnedu.

(Theo lịch)

12-29/10 - Đón đoàn kiểm tra Sở GDĐT đánh giá ngoài trường MN Đại 
Đồng, MN Đại Hồng 

(Theo TB)

- Tổng kết hoạt động Ngoài giờ lên lớp và Hội khỏe Phù Đổng 
năm học 2020-2021.

(Dự kiến)
15/10

- Các trường học nộp các chế độ chính sách học kỳ I năm học 
2021-2022 về bộ phận Văn phòng Phòng GDĐT (đ/c Cúc nhận)

(Theo CV)

15-30/10
- Huyện kiểm tra công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn 
PCGDMNT5T năm 2021.

(Theo QĐ)

16-17/10 - Điều chỉnh và hoàn thiện dữ liệu PCGD, XMC trên hệ thống. (Theo KH)
18-30/10 - Hoàn thiện hồ sơ PCGD, XMC năm 2021. (Theo KH)

19/10 - Kiểm tra công tác kiểm định chất lượng và xây dựng trường 
chuẩn quốc gia trường MN Đại Cường.

(Theo QĐ)

20-28/10 - Đón đoàn kiểm tra Sở GDĐT đánh giá ngoài trường THCS 
Nguyễn Trãi, TH&THCS Đại Sơn 

(Dự kiến)

21-27/10 - Hội thi GVDG cấp huyện bậc THCS năm học 2021-2022. (Theo KH)
22-26/10 - Kiểm tra hỗ trợ công tác tự đánh giá các trường tiểu học. (Theo Lịch)

- Tập huấn chuyên môn cho giáo viên Giáo dục thể chất. (Theo CV)
27/10

- Sinh hoạt chuyên môn cấp huyện theo hướng nghiên cứu bài 
dạy (lần 1) cấp tiểu học.

(Theo CV)

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

28-29/10 -Bồi dưỡng tập huấn CBQL, giáo viên đại trà cấp tiểu học Mô 
đun 4, Chương trình GDPT 2018

(Theo KH)

28-30/10 - Khảo sát học sinh giỏi lớp 9. (Theo KH)

Trên đây là dự kiến Lịch công tác tháng 10/2021. 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.                                                                                                                                                                                                                  

KT.TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

#ChuKyLanhDao
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