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1. Trọng tâm:
- Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2019-2020.
- Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2019.

- Ngày Hội “Tiếng Anh với phát triển du lịch cộng đồng tại làng quê Yên
Đức”.
- Đón và làm việc với Đoàn khảo sát chính thức đánh giá ngoài và công nhận
trường chuẩn Quốc gia của Sở GD&ĐT.
- Tổ chức các môn thi đấu tại Hội khỏe Phù Đổng thị xã Đông Triều lần thứ X,
năm 2019.
- Duyệt kết quả phổ cập giáo dục năm 2019.
- Thi Khoa học kỹ thuật cấp thị xã đối với học sinh Trung học.
- Tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn do Sở GD&ĐT tổ chức.
2. Lịch cụ thể:
Thời gian

Nội dung công việc

01/10

Hưởng ứng “Tuần lễ học tập suốt đời tại phường Xuân Sơn, thị
xã Đông Triều”.

Bộ phận
thực hiện
Lãnh đạo,
Chuyên viên

Dự Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao đông tại các đơn vị
trường học trên địa bàn thị xã.

Lãnh đạo,
Chuyên viên

Ngày Hội “Tiếng Anh với phát triển du lịch cộng đồng tại Làng
quê Yên Đức”.

Lãnh đạo,
Chuyên viên

Bế giảng lớp bồi dưỡng quản lý giáo dục cho cán bộ, giáo viên
các trường Mầm non, Tiểu học và THCS trên địa bàn thị xã.
Đón và làm việc với Đoàn khảo sát chính thức đánh giá ngoài
và công nhận trường chuẩn Quốc gia tại trường THCS Mạo
Khê II và THCS Nguyễn Du.

Lãnh đạo,
TCCB

01-15/10
06/10
10/10
10-11/10

15-16/10
15-31/10
18/10

Tuyên truyền bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại các trường THCS trên
địa bàn thị xã.
Tuyển chọn và thi đấu các môn theo kế hoạch tổ chức Hội khỏe
Phù Đổng thị xã lần thứ X, năm 2019.
Kiểm tra công tác xây dựng trường đạt kiểm định chất lượng
giáo dục và đạt chuẩn Quốc gia năm 2019 tại trường TH Vĩnh
Khê.
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Lãnh đạo,
CMTHCS
Sở
LĐ&TBXH
tỉnh
Lãnh đạo,
CMTHCS
Lãnh đạo,
CMTH

Thời gian
18/10
18-19/10
21/10
21-31/10
23-24/10

Nội dung công việc
Tuyên truyền tiết kiệm điện tại trường TH Mạo Khê B.
Tập huấn môn võ cổ truyền cho giáo viên dạy Thể dục các
trường THCS trên địa bàn thị xã.
Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý và công tác chăm sóc, nuôi
dưỡng, giáo dục các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập.
Giám sát công tác quản lý, sử dụng biên chế và thực hiện một
số chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên trong
ngành GD&ĐT trên địa bàn thị xã.
Dự Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý,
giáo viên cấp tiểu học tại Sở GD&ĐT.

Bộ phận
thực hiện
Lãnh đạo,
CMTH,
CMTHCS
Lãnh đạo,
CMTHCS
Lãnh đạo,
CMMN
Đoàn
Giám sát
HĐND thị xã
Lãnh đạo,
CMTH

25-29/10

Duyệt kết quả phổ cập giáo dục năm 2019 đối với các xã,
phường trên địa bàn thị xã.

Lãnh đạo,
CMTHCS

26-27/10

Hội nghị tập huấn công tác tự đánh giá cơ sở giáo dục phổ
thông.

Lãnh đạo,
CMTH

30-31/10

Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp thị
xã.

Lãnh đạo,
CMTHCS

Triển khai công tác phòng chống suy dinh dưỡng thể nhẹ cân,
thấp còi, béo phì trẻ mầm non; công tác VSATTP.

Lãnh đạo,
CMMN

31/10

Ghi chú:
- Ngoài Lịch công tác nêu trên, Lãnh đạo Phòng và các bộ phận chuyên môn
của Phòng GD&ĐT sẽ thực hiện các nhiệm vụ chỉ đạo đột xuất của cấp trên và đi
công tác tại cơ sở.
Để biết được Lịch công tác chi tiết theo tuần của Lãnh đạo, chuyên viên Phòng,
các đơn vị truy cập qua địa chỉ sau: http://dongtrieu.edu.vn/lich-cong-tac./.
Nơi nhận:

TRƯỞNG PHÒNG

- Sở GD&ĐT (b/c);
- TT Thị ủy, UBND thị xã (b/c);
- Các trường MN, TH, THCS;
- Cổng TTĐT ngành;
- Lưu: VT, THTĐ.

Lê Thu Trà
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