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Tổ chức Kỳ thi chọn đội tuyển dự thi học
sinh giỏi cấp quốc gia năm 2019

Theo Kế hoạch

Ngày 27/10/2018

Tổ chức thi Nghề Phổ thông năm học 20182019

Theo Kế hoạch

* Trong tháng:
- Thực hiện báo cáo số liệu thống kê đầu năm học 2018-2019 gửi Bộ GDĐT.
- Tổ chức Hội thảo tập huấn giáo dục mầm non ngoài công lập (có thư mời riêng).
- Tổ chức hoạt động Hội đồng bộ môn cấp THCS, THPT theo kế hoạch.
- Phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình An Giang, Báo An Giang truyên truyền công
tác xây dựng xã hội học tập năm 2018.
- Tổ chức tập huấn công tác đánh giá “Cộng đồng học tập” cấp xã (có kế hoạch riêng).
- Triển khai tập huấn chuyên môn các môn học và hoạt động giáo dục theo chỉ đạo của Bộ
GDĐT.
- Tổ chức thi tuyển viên chức ngành GDĐT năm học 2018-2019.
- Trình UBND tỉnh Kế hoạch thi/xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho viên chức từ
hạng II trở xuống của các đơn vị trực thuộc.
- Tổ chức Bồi dưỡng thường xuyên (nội dung 3) cho cán bộ quản lý năm học 2017-2018,
các lớp bồi dưỡng hè cho giáo viên sau khi hoàn thành các thủ tục đấu thầu theo quy định về tài
chính.
- Quyết định phân bố chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn cho các đơn vị trực thuộc năm
2019.
- Hướng dẫn công tác nâng lương trước thời hạn năm 2019.
- Thẩm tra báo cáo quyết toán Quý I, II/2018 các trường THPT trên địa bàn huyện Thoại
Sơn.
- Tổng hợp báo cáo nhu cầu tiền lương tăng thêm (1.300.000 đồng lên 1.390.000 đồng) các
đơn vị trực thuộc.
- Phối hợp đơn vị cung ứng triển khai chính thức cổng thông tin điện tử Sở GDĐT tại địa
chỉ angiang.edu.vn. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng cho các thành
viên Ban biên tập tại cơ quan Sở, điều chỉnh Quy chế hoạt động Ban Biên tập của Cổng thông tin
điện tử và trang thông tin điện tử.
- Phối hợp Viettel An Giang tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa
Sở GDĐT và Viettel An Giang, định hướng đến năm 2020.
- Duyệt Kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên môn công tác thư viện định kỳ hàng tháng của
7 cụm trường THPT, Kế hoạch tổ chức chuyên đề thư viện cụm Tri Tôn - Tịnh Biên. Dự sinh
hoạt chuyên môn thư viện định kỳ của các cụm trường.
- Tổng hợp báo cáo tình hình quyên góp sách giáo khoa từ các cơ sở giáo dục, hoàn tất báo
cáo gửi về Bộ GDĐT.

- Theo dõi việc giao nhận Chuyên san Sách - thư viện và Thiết bị giáo dục quý III/2018.
- Tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm quản lý công tác thư viện trường học đợt 3 cho 43
trường tiểu học, THCS, THPT.
- Ban hành Hướng dẫn tổ chức Hội thi thiết bị dạy học tự làm và thiết kế bài giảng eLearning lần VII, năm học 2018 – 2019; Kế hoạch tổ chức tiết dạy Ứng dụng thiết bị công nghệ
cao - thiết bị phòng bộ môn, năm học 2018 – 2019.
- Ban hành Hướng dẫn công tác Thi đua, khen thưởng, Hướng dẫn hoạt động viết sáng
kiến, cải tiến trong ngành GDĐT năm học 2018-2019.
- Phối hợp với Sở Lao động- Thương binh và Xã hội về kiểm tra quyền trẻ em theo kế
hoạch.
- Ban hành Kế hoạch tuyên truyền giáo dục pháp luật An toàn- Giao thông, năm học 2018
– 2019.
- Tổ chức hội thi tuyên truyền biển đảo, tuyên truyền phòng chống ma túy 2018.
- Ban hành chương trình phối hợp hoạt động với Tỉnh đoàn năm học 2018 – 2019.
- Báo cáo 02 năm thực hiện Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 17/6/2016 của Thủ tướng
Chính phủ.
- Lịch tiếp dân của Giám đốc Sở GDĐT: ngày 02 và ngày 16/10/2018.
* Công tác thanh, kiểm tra:
- Kiểm tra việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non sau chỉnh sửa.
- Kiểm tra việc chuẩn bị các điều kiện thực hiện thí điểm tiếng Anh cho trẻ trong các cơ sở
giáo dục mầm non.
- Kiểm tra kĩ thuật và công nhận các trường đăng kí đạt chuẩn quốc gia.
- Kiểm tra nắm tình hình ôn tập, kiểm tra giữa học kỳ I, năm học 2018-2019.
- Kiểm tra công tác quản lý chuyên môn một số trường tiểu học.
- Kiểm tra hoạt động quản lý chuyên môn đối với Phòng GDĐT, trường THCS, THPT và
Trung tâm GDTX, Trung tâm GDNN-GDTX.
- Kiểm tra chuyên đề thư viện, việc thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin và công tác
nghiệm thu, quản lý, bảo quản sử dụng thiết bị dạy học theo kế hoạch.
- Thanh tra công tác quản lý tài chính, tài sản tại trường THPT Võ Thị Sáu.
- Thanh tra công tác quản lý dạy thêm, học thêm và thu chi trong năm học tại trường THPT
Tân Châu./.
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