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Số:         /PGDĐT 
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Cát Hải, ngày         tháng 01 năm 2022 

 

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM 2022 

 

A. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM 

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

- Chỉ đạo các trường tổ chức đợt thi đua chào mừng năm mới 2022; chào 

mừng 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam gắn với các hoạt động 

giáo dục ngoại khóa. 

- Tổ chức Hội nghị Sơ kết học kỳ I và triển khai nhiệm vụ học kỳ II. 

- Tổ chức một số Hội thi, cuộc thi của học sinh. 

- Kiểm tra toàn diện, chuyên đề các cơ sở giáo dục. 

- Quyết toán ngân sách năm 2021 và dự toán ngân sách năm 2022. 

B. LỊCH CỤ THỂ 

Thời 

gian 

Nội dung 
Chủ trì 

Đơn vị/người 

thực hiện 

Tuần từ ngày 01/01/2022 đến 09/01/2022   

01/01 Nghỉ thứ Bảy  Phòng GDĐT 

02/01 Nghỉ Chủ nhật  Phòng GDĐT 

03/01 

Nghỉ bù Tết Dương lịch 2022.  Phòng GDĐT 

Làm việc với giáo viên, nhân viên các trường Mầm 

non Phù Long, TH và THCS Phù Long về việc vận 

động gia đình nhận tiền, bàn giao mặt bằng. 

Trưởng phòng PTP Bắc 

04/01 
Sáng: Họp lãnh đạo chi bộ và cơ quan Bí thư LĐ PGDĐT 

Chiều: Họp về công tác giải phóng mặt bằng tại huyện.  Trưởng phòng 

05/01 

Sáng (Từ 08h00’-10h00’): Họp công tác phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 tại huyện. 
 Trưởng phòng 

Sáng (Từ 10h00’-12h00’): Họp chi bộ và cơ quan. Bí thư Phòng GDĐT 

Chiều: Tổ chức trao tặng thiết bị học trực tuyến cho 

học sinh có hoàn cảnh khó khăn các trường Tiểu học 

Chu Văn An, Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, TH và 

THCS Hà Sen, TH và THCS Võ Thị Sáu, THCS thị 

trấn Cát Bà tại Trường Tiểu học Chu Văn An. 

 
Trưởng phòng 

PTP Bắc 
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Thời 

gian 

Nội dung 
Chủ trì 

Đơn vị/người 

thực hiện 

05/01 

Chỉ đạo các trường báo cáo sơ kết học kỳ I cấp 

THCS, năm học 2021-2022. 
Trưởng phòng 

PTP Bắc 

CV THCS 

Thống kê kết quả học kỳ I, năm học 2021-2022 cấp 

tiểu học. 
Trưởng phòng PTP Châm 

06/01 

Chiều: Làm việc với giáo viên, nhân viên các trường 

Mầm non Phù Long, TH và THCS Phù Long về việc 

vận động gia đình nhận tiền, bàn giao mặt bằng. 

 
Trưởng phòng 

PTP Bắc 

Báo cáo sơ kết học kỳ I, năm học 2021-2022 về công 

tác chính trị tư tưởng, giáo dục thể chất, y tế... về 

Phòng Chính trị tư tưởng - Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Trưởng phòng 
PTP Châm 

Đ/c Tuyết 

Báo cáo sơ kết học kỳ I, năm học 2021-2022 cấp 

Tiểu học gửi Phòng GDTH - Sở GDĐT. 
Trưởng phòng PTP Châm 

07/01 

Ban hành các văn bản (Quyết định, phân công chuẩn 

bị,...) tổ chức kỳ thi học sinh giỏi THCS cấp huyện 

năm học 2021-2022. 

Trưởng phòng 
PTP Bắc 

CV THCS 

Kiểm tra cơ sở dữ liệu ngành cấp Tiểu học. Trưởng phòng PTP Châm 

08/01 

Nghỉ thứ Bảy  Phòng GDĐT 

Tổng hợp ngân hàng dữ liệu đề thi thực hành tổ chức 

hoạt động giáo dục trẻ. 
Trưởng phòng Đ/c Kỳ 

09/01 Nghỉ Chủ nhật  Phòng GDĐT 

Cả tuần 

Kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các đon vị 

trường học. 
Trưởng phòng 

Các PTP, CV 

PGDĐT 

Chỉ đạo các trường sơ kết học I, năm học 2021-2022. Trưởng phòng 
Các PTP, CV 

PGDĐT 

Đăng ký lao động tiền lương quý I/2022. Trưởng phòng Đ/c Thảo 

Dự kiến tham gia tổ chức thi nghề phổ thông cho học 

sinh lớp 9 năm học 2021-2022. 
 

PTP Bắc 

Đ/c Tuyết 

Dự Hội nghị tổng kết công tác tài chính năm 2021, 

giao dự toán ngân sách năm 2022 (dự kiến).  
Trưởng phòng 

Đ/c Thảo 

Xây dựng Kế hoạch tập huấn công tác ôn thi lớp 10 

THPT cho cán bộ quản lý, giáo viên các trường TH 

và THCS, THCS trên địa bàn. 

Trưởng phòng PTP Bắc 
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Thời 

gian 

Nội dung 
Chủ trì 

Đơn vị/người 

thực hiện 

Tuần từ ngày 10 đến 16/01/2022   

10/01 

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tại Thông báo số 

1274/TB-UBND ngày 31/12/2021. 
Trưởng phòng PTP Bắc 

Gửi ngân hàng dữ liệu đề thi thực hành tổ chức hoạt 

động giáo dục trẻ về Phòng GDMN-Sở GDĐT. 
Trưởng phòng Đ/c Kỳ 

Từ 10/01 đến 25/01/2022: Xây dựng Kế hoạch tổ 

chức kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam 

(20/11/1982-20/11/2022) và Kế hoạch bồi dưỡng 

giáo viên năm 2022. 

Trưởng phòng 

PTP Bắc 

LĐ, CV 

PGDĐT  

11/01 
Tham mưu UBND huyện Kế hoạch triển khai công 

tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2022. 
Trưởng phòng PTP Châm 

12/01 

Chỉ đạo các cụm chuyên môn Trung học cơ sở tổ 

chức sinh hoạt chuyên môn (chuyên đề ôn thi lớp 10 

THPT các bộ môn Ngữ văn, Toán, tiếng Anh online). 

Trưởng phòng 
PTP Bắc 

CV THCS 

13/01 

Chỉ đạo cụm chuyên môn mầm non khu Đôn Lương 

tổ chức sinh hoạt chuyên môn lần 2 (hình thức sinh 

hoạt cấp trường). 

Trưởng phòng Đ/c Kỳ 

14/01 

Chỉ đạo cụm chuyên môn mầm non khu Hà Sen tổ 

chức sinh hoạt chuyên môn lần 2 (hình thức sinh hoạt 

cấp trường). 

Trưởng phòng Đ/c Kỳ 

15/01 

Nghỉ thứ Bảy  Phòng GDĐT 

Tổ chức tập huấn công tác ôn thi lớp 10 THPT cho cán 

bộ quản lý, giáo viên các trường TH và THCS, THCS 

trên địa bàn (nếu tình hình dịch được khống chế). 

Trưởng phòng 
PTP Bắc 

CV THCS 

16/01 Nghỉ Chủ nhật  Phòng GDĐT 

Cả tuần 

 

Ra đề thi học sinh giỏi cấp huyện năm học 2021-2022. Trưởng phòng LĐ, CV THCS 

Chỉ đạo các cụm chuyên môn Tiểu học tổ chức sinh 

hoạt chuyên môn (hình thức sinh hoạt cấp trường). 
Trưởng phòng PTP Châm 

Báo cáo công tác tháng 01/2022 về Huyện ủy và Ủy 

ban nhân dân huyện. Trưởng phòng 
PTP Bắc 

Đ/c Thảo 

Chỉ đạo các trường đẩy nhanh tiến độ hoàn thành 

công tác KĐCLGD và xây dựng trường đạt chuẩn 

Quốc gia theo kế hoạch. 

PTP Bắc 

Lãnh đạo, 

chuyên viên 

các cấp học 
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Thời 

gian 

Nội dung 
Chủ trì 

Đơn vị/người 

thực hiện 

Cả tuần 

Tổng hợp báo cáo sơ kết toàn ngành. Trưởng phòng PTP Bắc 

Hoàn thiện báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2021-

2022công tác thanh tra, kiểm tra . 
Trưởng phòng PTP Bắc 

Kiểm tra thực hiện các tiêu chí thi đua năm học 

2021-2022. 
Trưởng phòng 

PTP Bắc 

Theo Quyết định 

Tuần từ ngày 17 đến 23/01/2022   

17/01    

18/01 
Kiểm tra công tác chuẩn bị cho Kỳ thi học sinh giỏi 

THCS cấp huyện năm học 2021-2022. 
PTP Bắc CV THCS 

19/01 
Dự kiến tổ chức Kỳ thi học sinh giỏi THCS cấp huyện 

năm học 2021-2022. 
Trưởng phòng 

PTP Bắc 

CV THCS 

20/01 
Dự kiến tổ chức chấm thi học sinh giỏi THCS cấp 

huyện năm học 2021-2022. 
Trưởng phòng 

PTP Bắc 

CV THCS 

21/01 

Dự kiến tổ chức Hội thảo mô hình điểm “Đề án chăm 

sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm 

đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018-2025”. 

Trưởng phòng Đ/c Kỳ 

22/01 Nghỉ thứ Bảy.  Phòng GDĐT 

23/01 Nghỉ Chủ nhật.  Phòng GDĐT 

Cả tuần 

Hoàn thiện báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2021-

2022; chuẩn bị các điều kiện cho Hội nghị sơ kết. 
Trưởng phòng Phòng GDĐT 

Chỉ đạo các trường TH và THCS, THCS phối hợp với 

Trung tâm GDNN-GDTX tổ chức tư vấn phân luồng 

học sinh sau khi tốt nghiệp THCS. 

Trưởng phòng 

Các trường 

TH&THCS, 

THCS 

Hoàn thành hồ sơ tổ chức kỳ thi học sinh giỏi cấp 

huyện (kế hoạch, quyết định, biên bản,...). 
PTP Bắc CV THCS 

Tuần từ ngày 24 đến 31/01/2022   

24/01 
Tham mưu UBND huyện Kế hoạch triển khai Đề án 

bơi năm 2022. 
Trưởng phòng PTP Châm 

25/01 
Dự kiến tổ chức Hội nghị sơ kết học kỳ I năm học 

2021-2022. 
Trưởng phòng 

LĐ, CV 

PGDĐT 

26/01 Kiểm tra chuyên đề thực hiện các tiêu chí thi đua. Trưởng phòng Theo Quyết định 
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Thời 

gian 

Nội dung 
Chủ trì 

Đơn vị/người 

thực hiện 

27/01 Kiểm tra chuyên đề thực hiện các tiêu chí thi đua. Trưởng phòng Theo Quyết định 

28/01 
Tổ chức chuyên đề cấp huyện tại trường Mầm non 

Sao Mai (nếu tình hình dịch được khống chế). 
Trưởng phòng Đ/c Kỳ 

29/01 Nghỉ thứ Bảy.  Phòng GDĐT 

30/01 Nghỉ Chủ nhật.  Phòng GDĐT 

31/01 Nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần  Phòng GDĐT 

Cả tuần 

Chuẩn bị cho Hội nghị sơ kết học kỳ I năm học 

2021-2022. 
Trưởng phòng Theo Kế hoạch 

Tham mưu bổ nhiệm cán bộ quản lý trường Tiểu học 

Nguyễn Văn Trỗi, TH và THCS Văn Phong. 
Trưởng phòng 

PTP Bắc 

Trường Tiểu học 

Nguyễn Văn Trỗi, 

TH và THCS 

Văn Phong 

Cả 

tháng 

Thực hiện tổng hợp báo cáo kiểm kê tài sản, CSVC 

cơ quan năm 2021; chuẩn bị cho quyết toán ngân 

sách năm 2021. 

Trưởng phòng Đ/c Thảo 

Đảm bảo thông tin 02 chiều giữa Phòng Giáo dục và 

Đào tạo với Sở Giáo dục và Đào tạo, Huyện ủy, Ủy 

ban nhân dân huyện và các đơn vị trường học. 

PTP Bắc Đ/c Thảo 

Hoàn thành các báo cáo theo yêu cầu của Sở Giáo 

dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện. 
 

Lãnh đạo, 

chuyên viên 

Tổ chức thi nghề phổ thông cho học sinh lớp 9 năm 

học 2021-2022. 
 

Theo Quyết 

định 

Chỉ đạo các trường triển khai công tác KĐCLGD và 

xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. 
Trưởng phòng 

LĐ, CV 

PGDĐT 

Tham dự Hội nghị sơ kết năm học 2021-2022 tại thành 

phố theo Kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo. 
Trưởng phòng 

Theo thành 

phần mời 

Tham mưu UBND huyện Kế hoạch đào tạo, bồi 

dưỡng giáo viên năm 2022. 
Trưởng phòng 

PTP Bắc 

LĐ, CV phụ 

trách các cấp học 

Chỉ đạo các trường tham gia các hoạt động đón Tết 

Nguyên đán Nhâm Dần-2022 theo sự phân công của 

UBND huyện. 

Trưởng phòng 

Phòng GDĐT 

Các trường 

liên quan 
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Thời 

gian 

Nội dung 
Chủ trì 

Đơn vị/người 

thực hiện 

Cả 

tháng 

Chỉ đạo các trường xây dựng kế hoạch nghỉ Tết, 

phân công lãnh đạo, nhân viên trực Tết; tổ chức cho 

học sinh ký cam kết không sử dụng các loại pháo, vũ 

khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đồ chơi nguy hiểm, 

thả đèn trời; tổ chức cho CBQL, GV, NV, người lao 

động và học sinh ký cam kết không vi phạm Luật 

giao thông đường bộ. 

Trưởng phòng 

Phòng GDĐT 

Các trường 

học trên địa 

bàn huyện 

Kiểm tra toàn diện các cơ sở giáo dục (nếu tình hình 

dịch bệnh Covid-19 được khống chế). 
Trưởng phòng 

Theo Quyết 

định 

* Ghi chú: Lịch công tác có thể thay đổi theo Kế hoạch của Sở Giáo dục 

và Đào tạo, Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện./. 

  Nơi nhận: 
- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- UBND huyện; 

- Ông Nguyễn Quang Vinh: PCT UBND huyện; 

- LĐ, CV PGDĐT; 

- Các cơ sở giáo dục trực thuộc; 

- Lưu: VT.                                 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 
Tô Thị Khâm 
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