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Khai giảng năm học mới 2017-2018

Theo QĐ số 1586/QĐUBND ngày 23/5/2017

* Trong tháng:
- Tham dự lễ khai giảng năm học mới tại một số trường trong tỉnh.
- Thống kê số liệu đầu năm và hoàn thành báo cáo chính thức khai giảng năm học 20172018.
- Báo cáo thống kê đầu năm học 2017-2018.
- Tập huấn hướng dẫn thực hiện Thông tư 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 về việc
sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong chương trình GDMN; hướng dẫn tăng cường tiếng việt
cho trẻ vùng dân tộc thiểu số tại các cơ sở GDMN; hướng dẫn lập kế hoạch và tổ chức ngày hội,
ngày lễ tại các cơ sở GDMN và giáo dục nghệ thuật cho trẻ mẫu giáo qua hoạt động trãi nghiệm
ở trường mầm non.
- Hướng dẫn triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018 các lĩnh vực công tác: Giáo dục
chuyên nghiệp, khảo thí, kiểm định chất lượng; công tác Tổ chức cán bộ, đào tạo bồi dưỡng,
công tác tài chính; Công tác giáo dục Quốc phòng – An ninh; Nhiệm vụ Chính trị, tư tưởng,
Công tác học sinh, sinh viên, hoạt động ngoại khóa và y tế trường học,…
- Triển khai Kế hoạch hoạt động Hội đồng bộ môn tiểu học, THCS, THPT cấp tỉnh năm
học 2017-2018.
- Hoàn thành Kế hoạch thi nghề phổ thông năm học 2017-2018 trình UBND tỉnh phê
duyệt.
- Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng và viết sáng kiến, cải tiến năm học 2017-2018.
- Triển khai việc điều tra xã hội học khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối
với dịch vụ công GDĐT trên địa bàn tỉnh An Giang.
- Tổ chức thu nhận hồ sơ và xét Huy hiệu vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh An
Giang; khen thưởng Kỷ niệm thành lập trường.
- Tổ chức Hội nghị CBCC cơ quan Sở GDĐT.
- Xây dựng Kế hoạch và tổ chức kiểm tra công tác phổ biến, GD pháp luật của một số
Phòng GDĐT và đơn vị trực thuộc năm học 2017-2018.
- Tổ chức tuyển dụng viên chức ngành GDĐT năm học 2017-2018.
- Thông báo kết quả bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016-2017.
- Tiếp tục thẩm tra báo cáo tài chính quý I, II năm 2017.

- Phân khai vốn chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018.
- Lập dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 03 năm: 2018, 2019, 2020.
- Hướng dẫn thu, nộp, quản lý, sử dụng học phí và hỗ trợ chi phí học tập năm học 2017 –
2018.
- Thẩm định báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu gói thầu mua sắm tập trung: 06,
07, 08.
- Tiếp tục phối hợp và theo dõi công tác triển khai thực hiện xe ô tô thư viện lưu động.
- Tổ chức tập huấn các đơn vị sử dụng phần mềm quản lý công tác thư viện trường học giai
đoạn II.
- Tập huấn nghiệm thu, sử dụng, bảo quản gói thầu: Cung cấp và lắp đặt thiết bị phòng bộ
môn ngoại ngữ năm 2017 cho 15 trường THCS, 28 trường Tiểu học trên địa bàn tỉnh.
- Ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin, công tác Thư
viện – Thiết bị; Kế hoạch tổ chức hoạt động chuyên đề công tác thư viện trường học cấp THPT
năm học 2017-2018.
- Phối hợp với Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình về việc tổ chức hoạt động ngoại
khóa giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên.
- Triển khai hoạt động truyền thông Đề án phát triển giáo dục thể chất năm 2017
- Hướng dẫn tổ chức Hội khỏe Phù Đổng các cấp và Hội thao Giáo dục Quốc phòng lần
thứ 3, năm học 2017 – 2018.
- Lịch tiếp dân của Giám đốc Sở GDĐT: ngày 05 và ngày 19/09/2017.
* Công tác thanh, kiểm tra:
- Kiểm tra chuyên môn sau khai giảng ở một số trường.
- Tiếp tục kiểm tra công tác phân công, bố trí nhân sự; thực hiện chế độ chính sách; qui chế
công khai; qui chế dân chủ cơ sở; thủ tục hành chính ban hành văn bản tại đơn vị.
- Kiểm tra công tác y tế trường học, hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, hoạt động Đoàn
– Đội, bảo hiểm học sinh, sinh viên, an toàn vệ sinh thực phẩm tại một số đơn vị.
- Tiếp tục thanh tra tháng Hành động vì sự nghiệp giáo dục năm học 2017-2018.
- Thanh tra việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau khai giảng ./.
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