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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Công tác tháng 5 năm 2020
I. NỘI DUNG CÔNG VIỆC CỤ THỂ
Nội dung

Thời gian

Địa điểm

Nghỉ lễ Quốc tế Lao
01/5/2020
động 01/5

Học sinh các khối
lớp còn lại hệ giáo
04/5/2020
dục phổ thông đi
học trở lại

Trẻ em các cơ sở
giáo dục mầm non 11/5/2020
đi học trở lại

Bộ phận
chủ trì
thực hiện

Ghi chú

Tổng hợp

Theo Công văn
số 62/PGDĐTTH ngày
24/4/2020 của
Phòng GDĐT
An Phú

Các trường
tiểu học,
THCS

Theo Công văn
số 63/PGDĐTTH ngày
24/4/2020 của
Phòng GDĐT
An Phú

Các trường
mầm non,
mẫu giáo

Theo Công văn
số 63/PGDĐTTH ngày
24/4/2020 của
Phòng GDĐT
An Phú

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG
- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh
(15/5) và ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5).
- Nắm tình hình dịch bệnh từ các đơn vị trường học trực thuộc báo cáo kịp
thời về Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện.
- Khảo sát tình hình xây dựng trường chuẩn quốc gia của trường Mẫu giáo
Khánh Bình.
- Kiểm tra công nhận trường học an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích
cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non.

- Tiếp tục rà soát, thống kê việc sử dụng và công tác quản lý cổng thông tin
điện tử tại các đơn vị trường học.
- Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2020-2021.
- Ban hành hướng dẫn về quản lý văn bằng và thủ tục chuyển trường.
- Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở.
- Tham mưu với Ủy ban nhân dân huyện điều chỉnh nhân sự các đơn vị
trường học trực thuộc.
- Hướng dẫn các trường cập nhật thông tin trên cơ sở dữ liệu.
- Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm học 2019-2020.
- Báo cáo 6 tháng (trước ngày 15/5).
- Trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt thiết kế và dự toán các công trình
sửa chữa cơ sở vật chất trong hè.
- Phát động phong trào quyên góp sách giáo khoa cũ và tặng lại cho học
sinh nghèo.
- Hướng dẫn sinh hoạt hè năm 2020.
- Tham gia Hội thi Nghi thức Đội kết hợp múa hát sân trường cấp tỉnh và
các hội thi liên quan công tác Đoàn - Đội.
- Kiểm tra công tác sửa chữa hè năm 2020.
- Kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
và chuẩn bị cho học sinh đi học trở lại.
Lịch tiếp dân của Trưởng phòng GDĐT: Thứ Sáu hàng tuần./.
Nơi nhận:
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- Cổng TTĐT Phòng GDĐT;
- Lưu: VT, TH.
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