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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
An Giang, ngày 23

tháng 7 năm 2018

KẾ HOẠCH
Công tác tháng 08 năm 2018
THỜI GIAN

NỘI DUNG

Ngày 20/8/2018

Các trường tiểu học, THCS, THPT tựu
trường.

Theo Quyết định
1115/QĐ-UBND
ngày 21/5/2018

Các trường mầm non tựu trường;

Theo Quyết định
1115/QĐ-UBND
ngày 21/5/2018

Ngày 27/8/2018

Các trường tiểu học, THCS, THPT thực
học.

GHI CHÚ

* Trong tháng:
- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng 8 và 130 năm ngày sinh Chủ
tịch Tôn Đức Thắng.
- Tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 20182019 (Có thư mời riêng).
- Kiểm tra công nhận các trường đăng ký đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch.
- Tham dự hội thảo sơ kết 2 năm triển khai thực hiện chuyên đề tập huấn “Hướng dẫn thực
hiện chương trình GDMN” vào ngày 1-2/8/2018 tại Tp. Hồ Chí Minh; Hội thảo thực trạng và
giải pháp hỗ trợ cha mẹ chăm sóc giáo dục trẻ có chất lượng và vấn đề đảm bảo các quyền trẻ
em vào ngày 7/8/2018 tại Tp. Đà Nẵng.
- Tổ chức tập huấn công tác giáo dục hòa nhập tại các huyện, thị, thành phố.
- Trình UBND tỉnh ban hành Chỉ thị thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 20182019.
- Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2018-2019 các ngành học, cấp học.
- Hướng dẫn triển khai tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục năm 2018 và Chương trình
công tác từ ngày tựu trường đến ngày khai giảng năm học 2018-2019.
- Ban hành Chương trình công tác năm học 2018-2019.
- Ban hành Quyết định thành lập Hội đồng bộ môn cấp tỉnh 2018-2019; Tổ chức Hội nghị
tổng kết Hội đồng bộ môn cấp tỉnh năm học 2017-2018 và triển khai hoạt động năm học 20182019.
- Báo cáo công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS, THPT.
- Tham dự Hội thi Tin học trẻ toàn quốc tại tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.
- Ban hành các quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cho cán bộ quản lý các trường THPT.
- Dự thảo Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm học 2018-2019.
- Tổ chức các lớp bồi dưỡng hè 2018; Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý năm
học 2017-2018.

- Dự thảo Hướng dẫn việc thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên.
- Tiếp tục thẩm định Kế hoạch chiến lược phát triển của các đơn vị trực thuộc.
- Tham dự tập huấn giảng viên truyền thông về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em
(Scream).
- Tiếp tục theo dõi công tác tiếp nhận, nghiệm thu các trang thiết bị tại cơ sở, công tác bảo
dưỡng, bảo hành của nhà thầu tại các đơn vị theo kế hoạch; Theo dõi công tác tiếp nhận, nghiệm
thu thiết bị do dự án Phát triển giáo dục THPT giai đoạn 2 tài trợ tại các trường THPT: Ba Chúc,
Thạnh Mỹ Tây, Chi Lăng và THCS Bình Chánh.
- Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ điều chuyển bàn ghế học sinh từ THPT Đức Trí,
Nguyễn Văn Hưởng đến các đơn vị THPT Nguyễn Chí Thanh, Hòa Lạc, Phòng GDĐT Chợ
Mới.
- Theo dõi việc triển khai thử nghiệm cổng Thông tin điện tử Sở GDĐT (angiang.edu.vn).
Tiếp tục thực hiện các thủ tục trang bị dịch vụ phần mềm quản lý Thư viện trường học – Phiên
bản 4.0 cho các trường THPT.
- Hoàn tất cập nhật dữ liệu học sinh vào hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung toàn ngành,
báo cáo Bộ GDĐT.
- Tiếp tục tổng hợp quyên góp sách giáo khoa cũ đợt III/2018 từ các cơ sở giáo dục.
- Tham dự trại huấn luyện kỹ năng nghiệp vụ Công tác Đội vào ngày 06/8/2018, tại huyện
Tịnh Biên.
- Lịch tiếp dân của Giám đốc Sở GDĐT: ngày 07 và ngày 21/08/2018.
* Công tác thanh, kiểm tra:
- Kiểm tra tình hình triển khai tháng Hành động vì sự nghiệp giáo dục 2018 tại các đơn vị.
- Kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới ở một số huyện, thị, thành phố.
- Kiểm tra công tác quản lý tài chính một số đơn vị theo kế hoạch.
- Kiểm tra công tác quản lý, bảo quản thiết bị dạy học trong hè các đơn vị thuộc huyện Phú
Tân và Tp. Long Xuyên.
- Thanh tra các kỳ thi (Tốt nghiệp, tuyển sinh TCCN, Cao đẳng, Đại học, cấp chứng chỉ
ngoại ngữ, tin học…)../.
Nơi nhận:
- VP Tỉnh ủy;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- VP. UBND, HĐND tỉnh;
Sở;
- Các phòng GDĐT và đơn vị trực thuộc;
- Các phòng chức năng Sở;
- Công đoàn ngành;
- Lưu: VT.
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