
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN HỒNG BÀNG 

 

LỊCH CÔNG TÁC TRONG TUẦN 
Từ ngày 20/6/2022 - 25/6/2022 

Thứ/ngày Sáng Chiều 

Thứ Hai 

20/6/2022 

- 7h00: Dự Lễ chào cơ cơ quan quận. 

- 8h00: Họp cơ quan PGD. 

- Đ/c Nhung tham gia lớp bồi dưỡng Đảng viên mới khoá 89 tại 

Trung tâm Chính trị quận Hồng Bàng từ đến ngày 21/6/2022. 

 

 

Thứ Ba 

21/6/2022 

- 8h00: Thẩm định video giới thiệu về nhà trường khối THCS. 

Thành phần: Tổ THCS. 

- 8h00: Công bố QĐ về công tác cán bộ tại THCS QT và THCS 

PBC: Đ/c Vân Anh dự. 

 

Thứ Tư 

22/6/2022 

- Từ 22-27/6: Các trường THCS nhận đơn xin phúc khảo bài thi của 

các thí sinh và cập nhật vào phần mềm tuyển sinh. 

- 8h00: Thẩm định mở thêm lớp đối với lớp MN độc lập Khai Trí, 

phường Hùng Vương. Thành phần: Đ/c Hương, Tổ MN; Đại diện 

BGH trường MN Hùng Vương. 

 

 Thứ Năm 

23/6/2022 

- Từ ngày 23/6 đến hết ngày 25/6/2022: Tập huấn ma trận, đặc tả 

bài kiểm tra định kỳ các môn học cho GV cấp THCS theo CV 

182/GDĐT ngày 15/6/2022. 

- 8h00: Thẩm định hồ sơ đánh giá chuẩn nghề nghiệp các nhóm lớp 

MN (lịch cụ thể trên nhóm). 

- 10h00: Hội nghị công bố QĐ sáp nhập trường THCS PBC vào 

THCS Hồng Bàng: Đ/c Vân Anh, Tổ THCS dự. 

 

Thứ Sáu 

24/6/2022 
 

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

phụ trách TTHC. 

Thứ Bảy 

25/6/2022 
  

Thông báo:  

1. Các trường MN, TH, THCS khẩn trương hoàn thành Quỹ Đền ơn đáp nghĩa về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận hoặc qua tài khoản 

3761.0.9000503.91011 - Kho bạc Nhà nước Hồng Bàng. 

2. Để phục vụ việc chấm Tiêu chí thi đua, các trường TH, THCS nộp hồ sơ công tác xây dựng và triển khai phổ cập bơi trong năm học (Đ/c Thảo 

nhận). Các trường chưa nộp: THCS QT, HB, TVO, PBC. 

3. Hiện nay một số trường đã sử dụng phần mềm Quản lý các khoản thu, đề nghị các trường còn lại nghiêm túc thực hiện sử dụng phần mềm Quản 

lý các khoản thu. 

4. Các trường MN, TH, THCS nộp báo cáo theo Công văn 144/GDĐT ngày 23/5/2022, Công văn 149/GDĐT ngày 27/5/2022 và Công văn 

159/GDĐT ngày 02/6/2022 về PGD trước ngày 24/6/2022. 

5. Các trường THCS: 



- Nộp hồ sơ thi đua và đánh giá viên chức đối với HT và PHT về PGD trước 17h00 ngày 24/6/2022 (Đ/c Trang nhận). 

- Nộp báo cáo tổng kết năm học về PGD trước ngày 25/6/2022 (Đ/c Trang nhận). 

6. Các trường MN, TH, THCS hoàn thành nộp nội dung định hướng phát triển nhà trường, kiến nghị đề xuất với Quận về PGD theo KH của UBND 

quận (Hạn cuối 15h00 ngày 20/6/2022). 

 

 

 
 

 

 


