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Tổ chức cuộc thi Khoa học kỹ thuật
dành cho học sinh trung học cấp tỉnh
năm 2017
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Tại trường THPT
Chuyên
Thoại
Ngọc Hầu

* Trong tháng:
- Hưởng ứng ngày Thế giới phòng chống HIV/AIDS (ngày 01/12/2017) ngày thành lập
Quân đội Nhân dân Việt Nam (ngày 22/12/2017).
- Hướng dẫn và kiểm tra nắm tình hình ôn tập và kiểm tra học kì I- năm học 2017-2018.
- Thống kê số liệu và hoàn thành Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2017-2018.
- Tổ chức hội thảo chuyên đề các tổ bộ môn tiểu học.
- Nắm tình hình các Phòng GDĐT tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm
giỏi cấp huyện.
- Phối hợp với trường Đại học Khoa học Tự nhiên tổ chức các lớp bồi dưỡng giáo viên dạy
bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán, Vật Lý cấp THPT và tập huấn nâng cao năng lực giảng dạy
Sinh học trong các trường THCS (có kế hoạch riêng).
- Phối hợp với trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức hoạt động giao lưu,
tọa đàm học tập “Kinh nghiệm giảng dạy các môn KHXH cấp THCS, THPT” tại TP Hồ Chí
Minh.
- Chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 cấp quốc gia (khóa
10/01/2018)
- Đánh giá phân loại công chức năm 2017, tập hợp hồ sơ đánh giá công chức viên chức
(Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng).
- Trao quyết định Hiệu trưởng và bàn giao nhiệm vụ hiệu trưởng tại trường THPT Nguyễn
Bỉnh Khiêm.
- Tổng hợp danh sách đăng ký bồi dưỡng hạng chức danh nghề nghiệp.
- Ban hành các quyết định nâng lương trước thời hạn năm 2018.
- Hướng dẫn việc kê khai tài sản năm 2017.
- Lập Phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 các đơn vị trực
thuộc gửi Sở Tài chính thẩm định.

- Tham gia tập huấn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp theo Thông tư số 107/2017/TTBTC do Sở Tài chính tổ chức.
- Tổng hợp dự toán chi hoạt động tập trung năm 2018 các phòng chức năng Sở GDĐT.
- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt các đầu công việc tập trung năm 2018.
- Tiếp tục theo dõi công tác tiếp nhận, nghiệm thu các trang thiết bị, công tác bảo dưỡng,
bảo hành của nhà thầu theo kế hoạch.
- Thẩm định hồ sơ mời thầu các gói thầu: mua sắm sách tiếng Anh tham khảo dùng chung và
cho các đơn vị điển hình; mua sắm thiết bị phòng học bộ môn Lý – Hóa – Sinh - Tin học - Công
nghệ - Ngoại ngữ, Khu hiệu bộ… trang bị cho các đơn vị THCS DTNT Tịnh Biên, THCS Long
Sơn, THPT Long Sơn, THPT Chi Lăng, THPT Tân Châu, THCS Khánh An-An Phú, THCS Phú
Mỹ-Phú Tân, THCS Vĩnh Gia-Tri Tôn.
; 43 phòng bộ môn ngoại ngữ mua sắm trực tiếp cho 15 trường THCS, 28 trường
TH trên địa bàn tỉnh.
-
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- Ban hành
IV/2017 và lập kế hoạch mua sắm năm 2018.
- Ban hành
tác thư viện nhưng chưa có nghiệp vụ và chưa qua lớp tập huấn.
- Ban hành văn bản Hướng dẫn Thi đua- khen thưởng và hoạt động sáng kiến, cải tiến
trong ngành GDĐT năm học 2017-2018.
- Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng và hội thao Giáo dục Quốc phòng cấp huyện, thị, thành phố.
- Báo cáo kết quả thực hiện Đề án giáo dục chuyển đổi hành vi xây dựng gia đình và phòng
chống bạo lực gia đình; kết quả thực hiện Chương trình phát triển thanh niên năm 2017; kết quả
thực hiện chương trình giáo dục dân số- Kế hoạch hóa gia đình năm 2017.
- Tổ chức hội thi vẽ tranh tuyên truyền phòng chống ma túy năm 2017.
- Triển khai Chương trình phối hợp với Tỉnh đoàn năm học 2017 – 2018; Kế hoạch phát
triển thanh niên của ngành Giáo dục giai đoạn II (2016 – 2020).
- Báo cáo kết quả triển khai Quyết định 1077/QĐ-BGDĐT ngày 31/3/2017 về tăng
cường, xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
- Xây dựng kế hoạch thực hiện Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ
tướng Chính phủ về Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025.
- Lịch tiếp dân của Giám đốc Sở GDĐT: ngày 05/12/2017 và ngày 19/12/2017.
* Công tác thanh, kiểm tra:
- Kiểm tra công nhận trường mẫu giáo Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn; THPT Châu Văn
Liêm, THPT Nguyễn Hữu Cảnh đạt chuẩn quốc gia.
- Tiếp tục kiểm tra kỹ thuật các trường đăng ký đạt chuẩn quốc gia.
- Phối hợp Sở Lao động Thương binh và Xã hội kiểm tra việc thực hiện Quyền trẻ em từ
ngày 01-06/12/2017 tại 06 huyện.
- Kiểm tra công tác PCGD tiểu học, Xóa mù chữ các huyện, thị, thành phố.

- Kiểm tra công tác quản lý chuyên môn của Hiệu trưởng tại một số trường tiểu học thuộc
thị xã Tân Châu.
- Kiểm tra hoạt động quản lý chuyên môn đối với Phòng GDĐT, trường THCS, THPT và
trung tâm GDTX, trung tâm GDNN-GDTX (có kế hoạch riêng).
- Kiểm tra về việc thực hiện kế hoạch xây dựng xã hội học tập năm 2017 tại các Trung tâm
học tập cộng đồng (có kế hoạch riêng).
- Kiểm tra điều kiện thành lập Trung tâm Ngoại ngữ SOM.
- Kiểm tra công tác bảo quản, khai thác thiết bị dạy học, chuyên đề Thư viện tại huyện Chợ
Mới, Tri Tôn theo kế hoạch.
- 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.
- Thanh tra các kỳ thi (Tốt nghiệp, tuyển sinh TCCN, Cao đẳng, Đại học, cấp chứng chỉ
ngoại ngữ, tin học…).
- Thanh tra công tác quản lý chuyên môn của Hiệu trưởng tại phòng GDĐT Chợ Mới.
- Thanh tra việc thực hiện Quy chế thực hiện công khai và các khoản thu, chi trong năm
học tại trường Tiểu học A Hòa Lạc – huyện Phú Tân.
- Thanh tra việc thực hiện các quy định của Luật Phòng chống tham nhũng tại trường
THPT Lương Thế Vinh./.
Nơi nhận:
- VP Tỉnh ủy;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- VP. UBND, HĐND tỉnh;
Sở;
- Các phòng GDĐT và đơn vị trực thuộc;
- Các phòng chức năng Sở;
- Công đoàn ngành;
- Lưu: VT, VPS.
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