
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN HỒNG BÀNG 

 

LỊCH CÔNG TÁC TRONG TUẦN 
Từ ngày 24/10/2022 - 29/10/2022 

Thứ/ngày Sáng Chiều 

Thứ Hai 

24/10/2022 

- 8h00: Dự Hội thảo tập huấn về phương án bố trí, sắp xếp đội ngũ 

giáo viên và xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường thực hiện CT 

GDPT 2018: Đ/c Hương (PTP), đ/c Toản (HT HB). 

- 10h00: Họp cơ quan PGD. 

 

Thứ Ba 

25/10/2022 

- 8h00: Kiểm tra phần mềm CSDL các cơ sở GDMN tại PGD (cả 

ngày). Thành phần: LĐ, CV Phòng GDĐT; Đ/c Quỳnh - HVT, Hiền 

- SD, Trang - PBC, Mai - BĐ, Phượng - TC. Khi đi kiểm tra đề nghị 

các đ/c mang theo máy tính, xạc đủ pin và có 5G. (Thời gian phân 

công cụ thể sẽ thông báo trên nhóm). 

- Duyệt dữ liệu trên hệ thống CSDL khối THCS: BĐ (08h00), QT 

(8h45), HV (9h30), NT(10h15). Thành phần: LĐ, CV tổ THCS; cán 

bộ phụ trách các nội dung trên CSDL (các đ/c mang theo laptop). 

- 9h00: Họp Ban chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 09-NQ/QU của Quận 

uỷ về phát triển giáo dục và đào tạo quận đến năm 2020, định hướng 

đến năm 2025 tại phòng họp số 2: Có GM. 

- Duyệt dữ liệu trên hệ thống CSDL khối THCS: NGT (14h00), 

TVO (15h00), HB (16h00). Thành phần: LĐ, CV tổ THCS; cán bộ 

phụ trách các nội dung trên CSDL (các đ/c mang theo laptop). 

- 15h00: Rà soát chương trình thi GVDG cấp Quận. Thành phần: 

LĐ, CV tổ THCS; BGH trường THCS Hồng Bàng, Bạch Đằng. 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư 

26/10/2022 

- Tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cốt cán mầm non 

tại Khách sạn Hacinco, Hà Nội (03 ngày): Đ/c Huyền (PHT MN 

Thượng Lý) tham gia. 

- 14h00: Bồi dưỡng chuyên môn “Đánh giá trẻ theo quá trình” tại 

trường MN Bạch Đằng. Thành phần: CV Phòng GDĐT, các đ/c Phó 

HT phụ trách CM + TTCM các trường MN. 

 Thứ Năm 

27/10/2022 

- 7h30: Kiểm tra Chuyên đề Trường MN Quán Toan. Thành phần 

theo Quyết định. 

- 8h00: Hội nghị CB, VC, NLĐ năm học 2022-2023 trường THCS 

Trần Văn Ơn. 

- 8h45: Các trường THCS tập kết sản phẩm dự thi KHKT dành cho 

hs THCS cấp quận về trường THCS Bạch Đằng. 

- 14h00: SHCM cấp trường chuyên đề “Học thông qua chơi” trường 

TH Ngô Gia Tự: Đ/c Yến, Thảo dự. 

 

Thứ Sáu 

28/10/2022 

- 7h30: Khai mạc cuộc thi KHKT dành cho học sinh THCS năm học 

2022-2023 tại THCS Bạch Đằng. Thành phần: LĐ, CV (PGD); đại 

diện BGH; các thành viên trong BGK; GV hướng dẫn dự án.  

- 8h00: Chấm hồ sơ dự án cuộc thi KHKT dành cho học sinh THCS 

năm học 2022-2023 tại THCS Bạch Đằng. Thành phần: LĐ, CV 

(PGD); các thành viên trong BGK. 

- 8h00: Hội thảo khoa học quốc gia “Đổi mới phương pháp giáo dục 

mầm non: Xu hướng và ứng dụng trong đào tạo” tại Hội trường nhà 

K trường Đại học Sư phạm Hà Nội: Đ/c Tuyến (HT MNQT) dự. 

 

- 14h00: Chấm gian trưng bày và phỏng vấn học sinh cuộc thi 

KHKT dành cho học sinh THCS năm học 2022-2023 tại THCS 

Bạch Đằng. Thành phần: LĐ, CV (PGD); các thành viên trong 

BGK; HS có dự án tham gia dự thi. 

- 14h00: Kiểm tra phần mềm CSDL các trường TH tại PGD: Tổ TH. 

(Thời gian phân công cụ thể sẽ thông báo trên nhóm). 

- Hội nghị CB, VC, NLĐ năm học 2022-2023 trường TH NT 

(14h00), MN Vinschool (18h00). 

- 16h30: PGD&ĐT tổng vệ sinh cơ quan; Rà soát TTHC: Các đ/c 

phụ trách TTHC. 



Thứ/ngày Sáng Chiều 

 

 

Thứ Bảy 

29/10/2022 
- 8h30: Hội nghị CB, VC, NLĐ trường MG Mầm non 1  

Thông báo:  

1. Các trường MN, TH, THCS nộp hồ sơ các đối tượng được miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, ăn trưa cho trẻ mầm non, trợ cấp đối với trẻ 

mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp về PGD trước ngày 28/10/2022 (Đ/c Huyên nhận). 

2. Các trường MN, TH, THCS cử người lên PGD nhận văn bản của Hội Cựu giáo chức quận trong các ngày 24, 25, 26/10/2022 (Đ/c Hà phát). 

3. Từ ngày 24/10-30/10/2022 đ/c Nguyễn Thị Vân Anh trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN theo Thông báo số 418/TB-PCTT&TKCN ngày 17/6/2022 

của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN quận. 

 

 


