UBND HUYỆN LỆ THỦY
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
Số:977 /GD&ĐT
V/v lịch hoạt động tháng 11/2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lệ Thủy, ngày02 tháng 11 năm 2021

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.
Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo lịch hoạt động của toàn ngành và cơ quan
Phòng Giáo dục tháng 11/2021 như sau:
01/11: Phòng GD&ĐT: Sáng: họp chi bộ; Chiều: Họp cơ quan. Tiếp công dân định
kì tháng 11.
02/11: Phòng GD&ĐT: Họp ban mua sắm chương trình “Sóng và máy tính cho
em” (thành phần theo QĐ).
02-03/11: Phòng GD&ĐT: Kiểm tra nắm tình hình các đơn vị.
03-05/11: TH: Tập huấn chuyên môn theo kế hoạch của SGD.
03/11: MN: Sở GD&ĐT đánh giá chính thức tại MN Ngân Thủy.
04-05/11: MN: Chỉ đạo công tác KĐCL và XD các đơn vị theo kế hoạch.
08-09/11: MN: Kiểm tra nắm tình hình các đơn vị.
09-12/11: TH, THCS: Kiểm tra trường học, tư vấn trường chuẩn quốc gia;
10/11: MN: Chỉ đạo công tác KĐCL và XD các đơn vị theo kế hoạch.
11-13/11: THCS: Tập huấn giáo viên dạy lớp 6;
15/11: MN: Sở GD&ĐT đánh giá chính thức tại MN Mai Thủy (dự kiến)
18/11: Phòng GD&ĐT: Tọa đàm kỉ niệm 20/11 (15h00)
22/11: MN: Chỉ đạo xây dựng lá cờ đầu
23-26/11: TH, THCS: Kiểm tra trường học, tư vấn trường chuẩn quốc gia;
25-26/11: MN: Kiểm tra chuyên đề trường học
27/11: MN: Sinh hoạt chuyên môn liên trường (Cụm Đường 15, cụm Phía trước)
29/11: MN: Chỉ đạo, kiểm tra hoạt động của các nhóm trẻ độc lập
01/12: Phòng GD&ĐT: Họp chi bộ (sáng), họp cơ quan (chiều).
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Nơi nhận:
- Như trên (t/h);
- LĐ, CV;
- Website;
- Lưu : VT, KHTH.
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