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LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2022

I. Công tác trọng tâm
- Chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện “Kế hoạch tổng thể của ngành Giáo 

dục và Đào tạo thích ứng với tình hình dịch Covid-19, bảo đảm tổ chức dạy và học 
an toàn, chất lượng” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

- Chỉ đạo tổ chức kiểm tra học kỳ II; tổng kết, bế giảng năm học 2021-2022.
- Chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ thi TN THPT năm 2022.
- Hướng dẫn công tác thi đua-khen thưởng cuối năm học 2021-2022.
- Kiểm tra chuyên môn, nề nếp trường lớp các cấp học; kiểm tra, thẩm định 

các trường đăng ký đạt chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng giáo dục; kiểm tra 
công tác tổ chức và hoạt động của một số Trung tâm Ngoại ngữ, Trung tâm Tin 
học, Trung tâm Tư vấn du học trên địa bàn tỉnh.

- Dự hội nghị, hội thảo, tập huấn do Bộ GDĐT và UBND tỉnh tổ chức.
II. Lịch cụ thể 

Ngày,
tháng

                                   Nội dung công việc

01-03/5 Nghỉ lễ ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 
30/4 và Quốc tế Lao động 01/5 (Theo Thông báo).

04/5
- Họp Ban Chấp hành Đảng bộ Sở GDĐT định kỳ tháng 5/2022.
- Các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở GDĐT sinh hoạt định kỳ.

04-13/5 Thu nhận, cập nhật vào phần mềm Quản lý thi của Bộ các hồ sơ đăng 
ký dự kỳ thi TN THPT cho đối tượng thí sinh tự do.

05/5
- Dự họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 4/2022 (Theo Giấy mời).
- Kiểm tra công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Phú Ninh.
- Họp thông qua Đề án Sữa học đường giai đoạn 2022-2025.

05-16/5 Kiểm tra học kỳ II cấp THCS và THPT, năm học 2021-2022 (Theo Kế 
hoạch).

05-07/5 Chấm vòng loại sản phẩm dạy học STEM của học sinh trung học, năm 
học 2021-2022.



06/5 Hội nghị bàn về dạy học lớp 10 chương trình GDPT 2018 (Theo Kế 
hoạch).

10/5
Kiểm tra công nhận danh hiệu thư viện xuất sắc Trường THCS Huỳnh 
Thúc Kháng, THCS Lý Tự Trọng, thành phố Tam Kỳ (Theo Quyết 
định).

10-12/5 Kiểm tra việc thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ 
làm trung tâm giai đoạn 2021-2025” tại các cơ sở GDMN (Dự kiến).

10-30/5
Đánh giá ngoài Trường MG Sơn Ca (Hiệp Đức), MG Hương Sen, MG 
Hoa Sen (Tam Kỳ), MN Avương (Tây Giang), MG Cẩm An, MG Tân 
An (Hội An) (Dự kiến).

11/5 Dự họp về cuộc thi vẽ tranh chủ đề “Ước mơ của em” (Theo Giấy mời).

11-12/5
Kiểm tra việc thực hiện Chương trình GDPT 2018 và lưu trữ hồ sơ Phổ 
cập GDTH năm 2021 tại các Phòng GDĐT và các cơ sở giáo dục tiểu 
học (Theo Quyết định).

12/5 Họp xét học bổng Vừ A Dính, Hoàng Sa - Trường Sa (Theo Giấy mời).

12-27/5
Tổ chức Room to Read khảo sát thư viện thân thiện các trường tiểu học 
thuộc thành phố Tam Kỳ và thị xã Điện Bàn tham gia dự án (Theo Kế 
hoạch).

14-31/5 Kiểm tra hoạt động của các trung tâm Ngoại ngữ, Tin học; các đơn vị 
GDKNS&HĐNGCK và tư vấn du học.

15-23/5 Đoàn vận động viên Võ cổ truyền tham gia tập luyện và thi đấu Đại hội 
Thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam năm 2022.

16-18/5 Chấm bài dự thi Cuộc thi Thiết kế bài giảng E-Learning (Dự kiến).
16/5 Thẩm định chương trình, tài liệu Giáo dục địa phương lớp 7 (Lần 2).
17/5 Thẩm định chương trình, tài liệu GDĐP lớp 10 (Lần 1).
18/5 Khai mạc đại hội Thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam năm 2022.

19-21/5

Đánh giá ngoài KĐCLGD và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia 
Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng (thành phố Tam Kỳ), THCS Trần 
Phú (thị xã Điện Bàn), THCS Nguyễn Duy Hiệu (huyện Nông Sơn) 
(Dự kiến).

20/5
- Phối hợp với Báo Người lao động tổ chức hướng nghiệp cho CBQL, 
giáo viên và tư vấn tuyển sinh Đại học, cao đẳng cho học sinh lớp 12.
- Họp giao ban cấp học mầm non (Theo Công văn).

22/5 Đánh giá ngoài Trường TH Nguyễn Viết Xuân, huyện Bắc Trà My 
(Theo Thông báo).



20-29/5 Tham dự tập huấn phần mềm chấm thi trắc nghiệm do Bộ GDĐT tổ 
chức (Theo Kế hoạch).

23-24/5 Chấm vòng trưng bày sản phẩm dạy học STEM học sinh trung học, 
năm học 2021-2022.

25-27/5 Tổ chức thi thử Tốt nghiệp THPT năm 2022.

26-27/5 Tham gia đoàn khám mắt cho giáo viên và học sinh Trường TH Atiêng, 
huyện Tây Giang (Theo Kế hoạch).

26-28/5 Chấm sáng kiến cấp cơ sở, cấp tỉnh năm học 2021-2022 (Dự kiến).
Ghi chú:    Trong quá trình thực hiện, nếu có thay đổi lịch, Sở sẽ thông báo điều chỉnh, bổ 
sung qua lịch hàng tuần tại  chuyên mục “Lịch công tác” trên Cổng thông tin điện tử. 

Nơi nhận:
- VP Bộ GDĐT (để báo cáo);
- VP Tỉnh uỷ, HĐND, UBND (để báo cáo);
- Ô.Trần Văn Tân - PCT UBND tỉnh (để báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ (để báo cáo);
- Ban VHXH, HĐND tỉnh (để báo cáo);
- Đảng uỷ Khối các cơ quan (để báo cáo);
- Các phòng GDĐT (để thực hiện);
- Các đơn vị trực thuộc (để thực hiện);
- Các phòng, ban Sở (để thực hiện);
- Lưu: VT,  VP.

 GIÁM ĐỐC

   
#ChuKyLanhDao
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