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Thời gian

Nội dung

Ghi chú

07/12/2019

Khai mạc Hội thi giáo viên chủ
nhiệm giỏi cấp huyện năm học 20192020

Theo Kế hoạch
số 44/KH-PGDĐT
27/9/2019

12/12/2019

Tổ chức tập huấn nâng cao chất
lượng chuyên đề “Xây dựng trường
mầm non lấy trẻ làm trung tâm” năm
học 2019-2020

Theo Kế hoạch số
65/KH-PGDĐT ngày
21/11/2019

17/12/2019

Phúc tra trường tiểu học đạt kiểm
đ nh chất lượng giáo d c tại Trường
Tiểu học C Đa Phư c

Theo Th ng áo
số 56/TB-PGDĐT
14/11/2019

18/12/2019

Phúc tra trường tiểu học đạt kiểm
đ nh chất lượng giáo d c tại Trường
Tiểu học B uốc Thái

Theo Th ng áo
số 56/TB-PGDĐT
14/11/2019

19/12/2019

Phúc tra trường tiểu học đạt kiểm
đ nh chất lượng giáo d c tại Trường
Tiểu học B Khánh B nh

Theo Th ng áo
số 56/TB-PGDĐT
14/11/2019

20/12/2019

Phúc tra trường tiểu học đạt kiểm
đ nh chất lượng giáo d c tại Trường
Tiểu học A Nh n Hội

Theo Th ng áo
số 56/TB-PGDĐT
14/11/2019

Từ
10/12/2019
đến
30/12/2019

Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp
huyện

Theo Kế hoạch số
64/KH-PGDĐT ngày
21/11/2019

Trong tháng:
- Hưởng ứng ngày Thế gi i phòng chống HIV/AIDS (01/12), ngày thành
lập uân đội Nhân dân Việt Nam (22/12) và ngày Dân số Việt Nam (26/12).
- Kiểm tra công tác xây dựng cảnh quan m i trường, thực hiện quy tắc ứng
xử văn hóa và phòng, chống ạo lực học đường trong các c sở giáo d c mầm
non.
- Gửi các ài viết, h nh ảnh của chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy
trẻ làm trung tâm” về Sở GDĐT để cập nhật, tuyên truyền trong toàn tỉnh.

- Khảo sát c sở vật chất sửa chữa hè.
- Tập huấn nghiệm thu, thanh lý tài sản thiết

trường học.

- Các trường học hoàn tất quy hoạch ho c điều chỉnh ổ sung quy hoạch
cán ộ quản lý gửi về Phòng GDĐT.
- Hư ng dẫn các trường áo cáo thống kê trên c sở dữ liệu và áo cáo s
kết năm học.
- Báo cáo tổng kết c ng tác pháp chế năm 2019 (trư c ngày 06/12).
- Báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh (CPI), áo cáo nâng cao hiệu quả quản
tr và hành chính c ng (PAPI) (trư c ngày 10/12).
- C ng ố, c ng khai th ng tin, tài liệu, số liệu (gửi Phòng VHTT trư c
ngày 15/12 ằng email pvhtt.anphu@angiang.gov.vn).
- Các trường tiểu học và THCS tổ chức kiểm tra học kỳ I.
- Kiểm tra c ng nhận đạt chuẩn PCGD-XMC, đánh giá xếp loại Trung tâm
Học tập cộng đồng và Cộng đồng học tập cấp xã năm 2019.
- Kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ, c ng khai trong trường học.
- Hội ngh Cán ộ c ng chức c quan Phòng GDĐT.
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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