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LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 6 NĂM 2018
I. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM
1. Chỉ đạo các đơn vị, trường học tổ chức các hoạt động ý nghĩa, thiết
thực chào mừng Tháng hành động vì trẻ em, Ngày Quốc tế Thiếu nhi (1/6),
Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), kỷ niệm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu
gọi thi đua ái quốc (11/6).
2. Hướng dẫn các đơn vị, trường học áo cáo tổng kết nhiệm v c ng
nghệ th ng tin, c ng tác kiểm định chất lượng giáo d c, c ng tác thống kê cuối
năm học 2017 - 2018, c ng tác cập nhật dữ liệu học sinh vào phần mềm cơ sở
dữ liệu của Bộ GD&ĐT.
3. Chuẩn ị các điều kiện tổ chức Hội nghị c ng tác tuyển sinh và tham
mưu UBND quận an hành Quy định tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 năm học 2018
- 2019. Phối hợp Sở GD&ĐT tổ chức tốt kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, năm học
2018 - 2019.
4. Chỉ đạo các đơn vị, trường học tổ chức tốt các hoạt động trong hè; tiếp
t c thực hiện việc mở cổng trường, thư viện, các khu thể thao, trong dịp hè.
5. Kiểm tra các chuyên đề tại các trường mầm non (MN), tiểu học (TH),
trung học cơ sở (THCS) theo kế hoạch; kiểm tra c ng nhận trường mầm non đạt
chuẩn quốc gia; kiểm tra việc tổ chức các hoạt động trong hè tại các trường tiểu
học; kiểm tra đột xuất các chuyên đề khác.
6. Xây dựng kế hoạch triển khai c ng tác ồi dưỡng chính trị, pháp luật hè
2018.
7. Tham gia rà soát cơ sở vật chất các trường trên địa àn quận cùng với
Phòng Tài chính-Kế hoạch và Phòng Quản lý đ thị.
8. Tham gia ồi dưỡng nghiệp v quản lý cơ sở giáo d c mầm non
GDMN); ồi dưỡng cho giáo viên, cán ộ quản lý chuẩn ị tốt cho việc đổi mới
chương trình giáo d c phổ th ng mới; tham gia Hội thảo c ng tác án trú, ữa
ăn học đường;
9. Đón các đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT về nắm tình hình c ng tác quản
lý và chỉ đạo các hoạt động chăm sóc và giáo d c trẻ trong hè 2018 tại các cơ sở
giáo d c mầm non, tiểu học; kiểm tra c ng tác mở cửa trường, thư viện trường
học; phát động phong trào ơi, trò chơi dân gian.
10. Xét đề nghị c ng nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng
năm học 2017 - 2018 đối với các cá nhân, tập thể.

11. Kiểm tra cấp phép hoạt động cho các cơ sở mầm non ngoài c ng lập
đã hoàn thành hồ sơ; cấp phép dạy thêm cho các cơ sở đủ điều kiện.
II. CÔNG TÁC CỤ THỂ
Thời gian

Cả tháng 6/2018

Từ ngày 02/6/2018
- 05/6/2018
Từ ngày 04/6/2018
- 06/6/2018
Từ ngày 04/6/2018
- 12/6/2018

Từ ngày 04/6/2018
- 15/6/2018
Từ ngày 04/6/2018
- 30/6/2018
Từ 0 /6/2018
- 30/6/2018
Từ ngày 11/6/2018
- 13/6/2018

Thành phần
phụ trách
- Tổ chức các hoạt động ý nghĩa, thiết thực chào mừng
Tháng hành động vì trẻ em, Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6,
Ngày Gia đình Việt Nam, 28/6, kỷ niệm ngày Chủ tịch Hồ
Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc 11/6.
- Kiểm tra các chuyên đề theo kế hoạch;
kiểm tra việc tổ chức các hoạt động trong
hè tại các trường tiểu học; kiểm tra đột - Theo Quyết
xuất các chuyên đề khác.
định
Địa điểm: Các cơ sở giáo d c MN, TH,
THCS.
- Tham gia Hội đồng thi tuyển sinh lớp
10 THPT và lớp 10 chuyên Lê Quý Đ n. - Theo Quyết
định
Địa điểm: Các Hội đồng thi.
- Họp giao an chuyên m n ậc học
mầm non.
- Theo Giấy mời
Địa điểm: Theo Giấy mời.
- Sở GD&ĐT khảo sát nhu cầu chăm sóc
giáo d c trẻ và khả năng đáp ứng nhu
cầu của các cơ sở giáo d c mầm non tại - Theo Kế hoạch
khu c ng nghiệp và khu chế xuất.
Địa điểm: Theo Kế hoạch.
- Tham gia ồi dưỡng nghiệp v quản lý
- Theo C ng văn
cơ sở giáo d c mầm non.
triệu tập
Địa điểm: Trung tâm GDTX số 1.
- Kiểm tra c ng tác tổ chức hoạt động hè
- Theo Quyết
tại các cơ sở GDMN.
định
Địa điểm: Các cơ sở GDMN.
- Xét đề nghị c ng nhận các danh hiệu thi
đua, hình thức khen thưởng năm học - Hội đồng TĐngành
2017 - 2018 đối với các cá nhân, tập thể. KT
GD&ĐT
Địa điểm: Phòng họp GD&ĐT.
- Kiểm tra c ng nhận trường mầm non
đạt chuẩn quốc gia.
- Theo Quyết
Địa điểm: Trường MN Hướng Dương, định
MN Măng Non, MN Tiểu My.
Nội dung
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Thời gian

Thành phần
phụ trách

Nội dung

- Sở GD&ĐT nắm tình hình c ng tác
quản lý và chỉ đạo các hoạt động chăm
Từ ngày 11/6/2018
sóc và giáo d c trẻ trong hè 2018 tại các - Theo Kế hoạch
- 16/6/2018
cơ sở giáo d c mầm non.
Địa điểm: Theo Kế hoạch.
- Sở GD&ĐT kiểm tra c ng tác mở cửa
Từ ngày 20/6/2018 trường, thư viện trường học; phát động
- Theo Kế hoạch
phong trào ơi, trò chơi dân gian.
- 23/6/2018
Địa điểm: Theo Kế hoạch.
- Kế toán các
Ngày 08/6/2018
- Giao an Kế toán tháng 6/2018.
trường MN, TH,
(8h00)
Địa điểm: Trường TH Nguyễn Văn Trỗi. THCS c ng lập
- Tổ chức Hội nghị c ng tác tuyển sinh
Từ 11/6/2018
năm học 2018 - 2019.
- Theo Giấy mời
- 15/6/2018
Địa điểm: Theo Giấy mời.
* Ghi chú: Trong quá trình thực hiện, nếu có sự thay đổi lịch, Phòng
Giáo dục và Đào tạo sẽ có thông báo điều chỉnh bổ sung./.
Nơi nhận:
- Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng;
- VP Quận uỷ;
- VP HĐND và UBND quận;
- LĐ, CV Phòng GD&ĐT;
- Các trường MN, TH, THCS thuộc quận;
- Lưu: VT, THHC.
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