UBND HUYỆN AN PHÚ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 64/PGDĐT-TH

An Phú, ngày 29 tháng 5 năm 2019

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 6 NĂM 2019
Thời gian
03/6/2019
03-04/6/2019
06/6/2019
28/6/2019

Nội dung

Ghi chú
Theo Công văn số
Hạn chót các trường báo cáo cơ sở dữ liệu
61/PGDĐT-TH ngày
bằng văn bản
27/5/2019
Các em học sinh lớp 9 tham gia kỳ thi tuyển
Theo kế hoạch
sinh lớp 10 năm học 2018-2019
Họp xét thi đua, khen thưởng tổng kết năm
Theo kế hoạch
học 2018-2019
Nộp hồ sơ thi đua, khen thưởng về Sở
Theo kế hoạch
GDĐT, Ban TĐKT tỉnh

Trong tháng:
- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới (5/6) và ngày
Phòng chống ma túy (26/6).
- Các trường tiểu học và THCS thực hiện công tác tuyển sinh vào lớp 6
năm học 2019-2020.
- Các trường THCS tiến hành tổ chức ôn tập và kiểm tra lại trong hè.
- Hiệu trưởng các trường THCS quan tâm, theo dõi và phân công kịp thời
giáo viên hỗ trợ các em tham gia tốt kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 20192020.
- Báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại bồi dưỡng thường xuyên của cán bộ
quản lý.
- Báo cáo kết quả tự đánh giá chuẩn nghề nghiệp hiệu trưởng, phó hiệu
trưởng và giáo viên của các trường trực thuộc về Sở GDĐT.
- Báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh (CPI), báo cáo nâng cao hiệu quả quản
trị và hành chính công (PAPI) (trước ngày 10/6).
- Công bố, công khai thông tin, tài liệu, số liệu (gửi Phòng VHTT trước
ngày 15/6 bằng email pvhtt.anphu@angiang.gov.vn).
- Các bộ phận của Phòng GDĐT tổng hợp số liệu và báo cáo tổng kết về Sở
GDĐT theo quy định.
- Lập kế hoạch phòng, chống lụt bão năm 2019; triển khai và hướng dẫn
các đơn vị trường học thực hiện kế hoạch phòng, chống lụt bão năm 2019.
- Triển khai thực hiện sửa chữa CSVC trong hè.
- Tập huấn nghiệp vụ công tác Đội, võ cổ truyền, bơi lội,..

- Kết hợp Huyện đoàn kiểm tra sinh hoạt hè tại các trường.
- Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng hè do Sở GDĐT tổ chức.
Công tác kiểm tra:
Kiểm tra công tác tự đánh giá của các trường THCS cận chuẩn (Trường
THCS Đa Phước, Trường THCS Khánh Bình và Trường THCS TT An Phú).
Lịch tiếp dân của Trưởng phòng GDĐT: Thứ Sáu hàng tuần./.
Nơi nhận:
- VP HĐND-UBND huyện;
- LĐ và CV Phòng GDĐT;
- Các trường trực thuộc;
- Lưu: VT, TH.
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