UBND THỊ XÃ TÂN CHÂU
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------------Tân Châu, ngày 02 tháng 5 năm 2018

KẾ HOẠCH
CÔNG TÁC THÁNG 05 NĂM 2018

Thời gian

Nội dung công việc

Ngày 01/5

Ngày Quốc tế Lao động

Ngày 03/5

Hội nghị tổng kết Hội Khỏe Phù Đổng cấp thị
xã lần thứ 28/2018.

Ngày 15/5

Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ
Chí Minh

Ngày 19/5

Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 25/5

Các đơn vị MN – MG tổng kết năm học

Đã có KH

Ngày 28/5

Các đơn vị THCS tổng kết năm học

Đã có KH

Ngày 29/5

Các đơn vị Tiểu học tổng kết năm học

Đã có KH

Ghi chú

Theo GM của
UBND thị xã

*Trong tháng:
- Tổng kết Cuộc thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ àm trung tâm
trong các cơ sở giáo dục mầm non” cấp thị xã.
- Tiếp đoàn kiểm tra kỷ thuật và kiểm tra công nhận đạt chuẩn Quốc gia
năm 2018 của sở GDĐT đối với các đơn vị Tiểu học: A Long An, A Long
Thạnh, Long Phú, B Châu Phong.
- Các trường tổ chức “Kiểm tra định kỳ cuối năm học”; xét hoàn thành
chương trình tiểu học.
- Thông báo kết quả xét duyệt sáng kiến, cải tiến cấp cơ sở năm học 20172018.
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- Tổng hợp kết quả đánh giá xếp loại công tác bồi dưỡng thường xuyên
của giáo viên năm học 2017 – 2018.
- Hoàn thiện đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên; đánh giá công chức
viên chức năm học 2017 – 2018.
- Xét thuyên chuyển năm học 2017 – 2018.
- Tham gia hội thi “Nhân viên thư viện giỏi cấp tỉnh”.
- Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu CNDT Việt Nam, cấp thị xã” năm 2018.
- Tổng hợp kết quả thực hiện trường học ATANTT; phòng, chống tai nạn
thương tích; tổng kết phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích
cực...
- Thống kê và báo cáo tổng kết năm học 2017 - 2018 các cấp học.
- Hướng dẫn công tác tuyển sinh 10 đến các trường THCS.
- Báo cáo công tác xét TN THCS về Sở GDĐT.
- Tổng kết hoạt động HĐBM TH, THCS cấp thị xã.
*Công tác kiểm tra:
- Kiểm tra báo cáo kết quả thực hiện xây dựng trường học an toàn,
phòng, chống tai nạn thương tích năm học 2017 - 2018.
- Kiểm tra công tác tổ chức kiểm tra HK2 các đơn vị TH - THCS trên địa
bàn theo kế hoạch.

Nơi nhận:
- VP TX ủy
- Ban TG Thị ủy;
- VP. UBND, HĐND TX;
- BLĐ phòng GDĐT;
- CV Phòng GD&ĐT và đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT-TH.

TRƯỞNG PHÒNG
(Đã ký)

Bùi Quang Huy
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