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     KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 3/2023
I. TRỌNG TÂM

- Chào mừng kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh 26/3, ngày Giải phóng quê hương Quảng Nam 24/3 và Đại Lộc 28/3;

- Tập trung chỉ đạo công tác xây dựng đạt chuẩn quốc gia và công tác tự đánh giá 
trường học;

- Tiếp tục tổ chức dạy bồi dưỡng học sinh giỏi cấp huyện, tổ chức hội thi cấp huyện 
và tham gia các hội thi cấp tỉnh;
- Tập huấn công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ trường học, thi đua khen thưởng, văn 
thư lưu trữ, phần mềm quản lý hồ sơ CBCCVC.
- Tăng cường công tác kiểm tra chuyên ngành, kiểm tra hành chính.

II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

01-03/3 - Tham gia Hội thảo giới thiệu SGK lớp 4, lớp 8 năm học 2023-
2024.

(Theo CV)

01-08/3 - Các trường THCS tổ chức lựa chọn SGK lớp 8. (Theo KH)

01-31/3

- Kiểm tra công tác quản lý, chuyên môn các trường MN, MG, 
TH, THCS, TH&THCS.
- Tiếp tục bồi dưỡng HSG 9 đợt 2 năm học 2022-2023.
- Bồi dưỡng HS tham gia Cuộc thi ”Tài năng Tiếng Anh” cấp 
tỉnh.

(Theo QĐ)

(Theo KH)
(Theo KH)

02/3 - Bồi dưỡng giáo viên dự thi GV tiểu học dạy giỏi cấp tỉnh. (Theo QĐ)
02-03/3 - Phối hợp với Huyện đoàn tổ chức Chương trình khăn hồng 

tình nguyện năm 2023 tại huyện Nam Giang.
(Theo KH)

06/3 - Chấm bài khảo sát HSG 9 đợt 2 (lần 2) tại Phòng GDĐT. (Theo QĐ)

07/3 - Lập nhu cầu mua sắm thiết bị dạy học lớp 4 năm học 2023-
2024.

(Theo CV)

08/3 - Tổ chức sinh hoạt chuyên môn cụm trường cấp tiểu học đối 
với giáo viên dạy môn Tin học.

(Theo CV)

09/3
- Tổ chức Hội thi “Bé khỏe, Bé ngoan” cấp huyện tại trường 
MN Ái Nghĩa.
- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn THCS cấp huyện lần 4.

(Theo KH)

(Theo KH)
13-20/3 - Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện. (Theo KH)

10-28/03

- Kiểm tra điều kiện thành lập nhóm trẻ tư thục xã Đại Hồng, xã 
Đại Chánh.
- Thẩm định kết quả xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và 
công tác KĐCL đối với trường: MN Đại Minh, MG Đại Sơn, 
MG Đại Tân.

(Theo QĐ)

(Theo KH)

14-15/3 - Bồi dưỡng giáo viên dự thi GV dạy giỏi cấp tỉnh. (Theo KH)

15/3 - Kiểm tra hỗ trợ công tác tự đánh giá, xây dựng trường chuẩn 
quốc gia tại các trường TH &THCS Đại Thạnh.

(Theo QĐ)
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16/3 - Tổ chức sinh hoạt chuyên môn THCS cụm liên trường lần 3. (Theo KH)

16-17/3 - Kiểm tra hỗ trợ công tác tự đánh giá, xây dựng trường chuẩn 
quốc gia tại các trường TH Hứa Tạo, Đoàn Nghiên.

(Theo QĐ)

16-28/3 - Tham gia Hội thi Giáo viên MN dạy giỏi cấp tỉnh. (Theo KH)

17/3 - Phúc tra việc thực hiện kết luận kiểm tra hành chính trường 
THCS Quang Trung.

(Theo QĐ)

20-31/3 - Phối hợp với Huyện đoàn tổ chức Hội thi Tin học trẻ cấp 
huyện năm 2023.
- Tham gia Hội thi GV tiểu học dạy giỏi cấp tỉnh tại huyện Núi 
Thành.
- Các trường tiểu học tổ chức kiểm tra giữa học kỳ II đối với học 
sinh lớp 4, lớp 5.

(Theo KH)

(Theo QĐ)

(Theo KH)

21/3
- Tập huấn công tác thi đua khen thưởng, văn thư lưu trữ, phần 
mềm quản lý hồ sơ CBCCVC, công tác thanh tra và kiểm tra nội 
bộ trường học.

(Theo KH)

21/3-28/3 - Tổ chức chuyên đề cấp huyện cấp học mầm non. ( Theo CV)

24/3 - Hạn cuối các trường học nộp sáng kiến năm học 2022-2023 về 
Phòng GDĐT (bộ phận Văn phòng).

(Theo CV)

27-31/3 - Kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu về Luật Thanh tra; Luật 
Khiếu nại; Luật Tố cáo; Luật Phòng chống tham nhũng....
- Kiểm tra chuyên ngành Trường TH Đại Lãnh.

(Theo QĐ)

(Theo QĐ)
28/3 - Họp chi bộ cơ quan Phòng GDĐT. (Theo KH)

28-31/3 - Tham gia Cuộc thi Trưng bày sản phẩm dạy học STEM cấp 
tỉnh.

(Theo KH)

31/03 - Hạn cuối nộp hồ sơ nâng lương thường xuyên tháng 04/2023. (Theo KH)

Trên đây là kế hoạch công tác tháng 3/2023. Nếu có gì thay đổi, bổ sung, Phòng GDĐT 
sẽ thông báo trên kênh điều hành.    
Nơi nhận :                                                                        TRƯỞNG PHÒNG                                                                          
- VP HĐND-UBND huyện;  
- LĐ, CV Phòng GDĐT;                                                                                                                                          
- Các trường học; (đã
- Lưu VP.                                                                                                                         

(đã ký)

                                                                                   
      #ChuKyLanhDao

                                                                             



2


		2023-03-02T15:35:41+0700
	Quảng Nam


		2023-03-02T15:39:58+0700
	Quảng Nam


		2023-03-02T15:40:05+0700
	Quảng Nam


		2023-03-02T15:40:05+0700
	Quảng Nam


		2023-03-02T15:40:06+0700
	Quảng Nam




