UBND TỈNH AN GIANG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 191 /KH-SGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
An Giang, ngày 25 tháng 12 năm 2017

KẾ HOẠCH
Công tác tháng 01 năm 2018
THỜI GIAN

Ngày 01/01/2018

NỘI DUNG

Nghỉ tết Dương lịch 2018

Từ ngày 10-13/01/2017 Thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12 năm 2018

GHI CHÚ

Theo Quyết định
1586/QĐ-UBND
Theo kế hoạch

Ngày 05/01/2018

Kết thúc Học kỳ I, năm học 2017-2018, Theo Quyết định
ngành học Mầm non, Tiểu học
1586/QĐ-UBND

Ngày 06/01/2018

Kết thúc Học kỳ I, năm học 2017-2018 cấp Theo Quyết định
THCS và THPT
1586/QĐ-UBND

* Trong tháng:
- Tổng hợp thống kê số liệu, hoàn thành báo cáo sơ kết học kì I năm học 2017-2018.
- Báo cáo tổng kết công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ năm 2017 và định hướng
công tác năm 2018.
- Xây dựng Kế hoạch tổ chức kỳ thi THPT quốc gia 2018.
- Trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh 10 năm học 2018-2019.
- Tổ chức hội thảo đánh giá hiệu quả việc sử dụng phòng bộ môn ngoại ngữ cấp
THCS, THPT.
- Tham mưu UBND tỉnh tổng kết công tác phân luồng sau tốt nghiệp THCS và Đề án
dạy và học Ngoại ngữ theo Đề án 2020.
- Tổng hợp danh sách nâng lương thường xuyên quý I năm 2018 cho các đơn vị trực
thuộc.
- Công khai các bản kê khai tài sản của công chức cơ quan Sở và tổng hợp bản kê
khai các đơn vị trực thuộc (Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng) theo quy định.
- Tổ chức các lớp bồi dưỡng cho giáo viên Tiếng Anh các cấp học.
- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ năm 2018.
- Khảo sát giáo viên tiếp nhận vào trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu.
- Lập phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 các đơn vị
trực thuộc gửi Sở Tài chính thẩm định.

- Tham gia tập huấn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp theo Thông tư số
107/2017/TT-BTC do Sở Tài chính tổ chức.
- Tổng hợp dự toán chi hoạt động tập trung năm 2018 của Sở GDĐT.
- Tổng hợp kinh phí sửa chữa hè 2018 các đơn vị trực thuộc.
- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt các đầu công việc tập trung năm 2018.
- Thẩm định hồ sơ mời thầu, hoàn tất các loại hồ sơ nghiệm thu các gói thầu theo kế
hoạch.
- Tiếp tục phối hợp trường THPT Tân Châu chuẩn bị điều kiện tổ chức chuyên đề
công tác thư viện cấp THPT cụm Tân Châu.
năm 2018.

-

- Thẩm định công nhận phòng học bộ môn, thư viện đạt chuẩn đợt 1 năm học 2017 –
2018 theo đề nghị.
- Cập nhật số liệu trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT đạt chuẩn quốc gia tại
thời điểm ngày 01/01/2018.
- Toàn ngành tổ chức kiểm kê tài sản thời điểm 00 giờ ngày 01/01/2018.
- Phối hợp Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thống nhất nội dung thực hiện
Chương trình Bảo vệ, Chăm sóc trẻ em năm 2018.
- Phối hợp Tỉnh đoàn tổ chức Hội thi Khi tôi 18 và Ngày hội học sinh, sinh viên tỉnh
An Giang năm 2018.
- Ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính, Kế hoạch triển khai thực hiện nâng cao
Chỉ số quản trị, hành chính công PAPI, Chỉ số Năng lực cạnh tranh PCI năm 2018.
- Triển khai kế hoạch thực hiện Đề án Giáo dục chuyển đổi hành vi xây dựng gia đình
và phòng chống bạo lực gia đình năm 2018.
- Lịch tiếp dân của Giám đốc Sở GDĐT: ngày 02 và ngày 16/01/2018.
* Công tác thanh, kiểm tra:
- Kiểm tra các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập.
- Tiếp tục kiểm tra việc đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non và khảo sát công tác phòng,
chống bạo lực xâm hại trẻ em trong các cơ sở giáo dục.
- Tiếp tục kiểm tra kỹ thuật hồ sơ phổ cập và kiểm tra công nhận phổ cập giáo dục
xóa mù chữ của các huyện, thị, thành phố.
- Kiểm tra kỹ thuật và kiểm tra công nhận các trường đăng ký đạt chuẩn quốc gia.
- Kiểm tra công tác quản lý chuyên môn của Hiệu trưởng tại một số trường tiểu học
thuộc thị xã Tân Châu và huyện Châu Phú.
- Kiểm tra về việc thực hiện kế hoạch xây dựng xã hội học tập năm 2017 tại các
Trung tâm học tập cộng đồng.
- Kiểm tra điều kiện hoạt động của Văn phòng đại diện Công ty tư vấn du học
JTRAIN tại huyện Châu Phú.

- Tiếp tục kiểm tra công tác phân công, bố trí nhân sự; thực hiện chế độ chính sách;
qui chế công khai; qui chế dân chủ cơ sở; thủ tục hành chính ban hành văn bản tại đơn vị.
- Tiếp tục thanh tra công tác quản lý chuyên môn của hiệu trưởng tại phòng GDĐT
Tri Tôn./.
Nơi nhận:
- VP Tỉnh ủy;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
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- Các phòng GDĐT và đơn vị trực thuộc;
- Các phòng chức năng Sở;
- Công đoàn ngành;
- Lưu: VT.
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