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THỜI GIAN

NỘI DUNG

GHI CHÚ

Ngày 01/6/2018

Hạn chót các đơn vị trực thuộc Sở gửi
báo cáo tổng kết năm học 2017-2018 về
Sở GDĐT

Theo Công văn
634/SGDĐT-VP
ngày 23/4/2018

Từ ngày 01-03/6/2018

Thi tuyển sinh vào lớp 10, năm học
Theo Kế hoạch
2018-2019

Ngày 06/6/2018

Hạn chót các phòng GDĐT gửi báo cáo Theo Công văn
tổng kết năm học 2017-2018 về Sở 634/SGDĐT-VP
GDĐT
ngày 23/4/2018

Ngày 06/6/2018

Hoàn thành việc in và trả Giấy báo dự
thi cho thí sinh

Theo Kế hoạch

Ngày 07/6/2018

Cung cấp số liệu thí sinh đăng ký dự thi
cho Ban sao in đề thi THPT quốc gia
2018

Theo Kế hoạch

Ngày 15/6/2018

Tập huấn công tác coi thi THPT quốc
gia cho Trưởng điểm thi, thư ký, Thanh
tra sinh hoạt công tác thanh tra thi

Có Thư mời riêng

Từ ngày 25-27 /6/2018

Tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm
2018

Theo Kế hoạch

Ngày 28/6/2018

Hạn chót các trường THPT, các Phòng
GDĐT nộp hồ sơ thi đua cuối năm học
2017-2018 (đợt 2) về Sở GDĐT.

Theo Công văn
813/SGDĐT-VP
ngày 17/5/2018

* Trong tháng:
- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6, hưởng ứng ngày Môi
trường thế giới (5/6), ngày Phòng chống ma túy (26/6).
- Thống kê số liệu và báo cáo tổng kết năm học 2017-2018.
- Cập nhật số liệu trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT đạt chuẩn quốc gia thời điểm
31/5/2018.
- Tổng hợp kết quả công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2017-2018.
- Tổng hợp báo cáo kết quả đánh giá Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng và giáo viên theo
chuẩn.
- Tiếp tục thẩm định Kế hoạch chiến lược phát triển của các đơn vị trực thuộc.
- Tổ chức bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, năm học 2017-2018.

- Báo cáo tổng hợp Đề án vị trí việc làm của các đơn vị trực thuộc.
- Tổ chức xét thuyên chuyển năm 2018.
- Tổ chức sát hạch tiếp nhận giáo viên về trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu năm học
2018-2019.
- Tổng hợp báo cáo quyết toán toàn ngành năm 2017 gửi Sở Tài chính.
- Làm việc với Sở Tài chính về kinh phí tổ chức thi Tuyển sinh 10 và thi THPT quốc gia
năm 2018.
- Tiếp tục theo dõi công tác tiếp nhận, nghiệm thu các trang thiết bị tại cơ sở, theo dõi công
tác bảo dưỡng, bảo hành của nhà thầu của tại các đơn vị theo kế hoạch; tập hợp hồ sơ thực hiện
thủ tục xóa bảo hành cho các gói thầu đã hết hạn bảo hành.
- Tiếp tục phối hợp Thư viện tỉnh, tiếp tục tổ chức các hoạt động ngoại khóa tại thư viện
tỉnh và hoạt động phục vụ của xe ô tô thư viện lưu động theo kế hoạch.
- Tổng hợp quyên góp sách giáo khoa cũ đợt I/2018.
- Báo cáo kết quả kiểm tra công tác thiết bị dạy học, chuyên đề Thư viện năm học 2017 –
2018.
- Tham dự Giải Bóng đá Cúp Milo khu vực năm 2018 tại tỉnh Đồng Tháp.
- Dự thảo Kế hoạch tổ chức hội thi giáo viên làm TPT Đội TNTP HCM giỏi các cấp giai
đoạn 2018 – 2023.
- Triển khai các hoạt động phối hợp với Sở Lao động- Thương binh và Xã hội về công tác
trẻ em.
- Hướng dẫn tổ chức các hoạt động ngoại khóa trong hè 2018.
- Phối hợp tổ chức thi tuyên truyền An toàn giao thông.
- Tổ chức họp xét thi cuối năm học 2017-2018.
- Dự thảo hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2018-2019.
- Lịch tiếp dân của Giám đốc Sở GDĐT: ngày 05 và ngày 19/06/2018.
* Công tác thanh, kiểm tra:
- Tiếp tục kiểm tra công nhận các trường đạt chuẩn quốc gia năm 2018.
- Tiếp tục kiểm tra công tác ôn tập thi THPT quốc gia đối với trường THPT, trường THCS
và THPT, Trung tâm GDTX, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp-GDTX.
- Kiểm tra công tác quản lý tài chính, tài sản theo kế hoạch.
- Kiểm tra kế hoạch cải tạo sửa chữa cơ sở vật chất hè năm 2018.
- Thanh tra các kỳ thi (Tốt nghiệp, tuyển sinh TCCN, cao đẳng, đại học, cấp chứng chỉ
ngoại ngữ, tin học…).
- Thanh tra kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019; kỳ thi THPT Quốc gia năm
2018./.
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