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LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 7 NĂM 2018
I. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM
1. Chỉ đạo các đơn vị, trường học tổ chức sinh hoạt k niệm 71 năm ngày
Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018), thăm hỏi các gia đình chính sách.
2. Xây dựng kế hoạch và chu n bị các đi u kiện tổ chức các
dưỡng chính trị, pháp uật, chuyên môn trong hè 2018.

p bồi

3. Xây dựng kế hoạch và chu n bị các đi u kiện tổ chức Hội nghị tổng kết
năm học 2017 - 2018, triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 toàn ngành và
các bậc học.
4. Chỉ đạo các trường tiếp tục tổ chức kế hoạch hoạt động h 2018.
5. Tiếp tục kiểm tra việc tổ chức dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà
trường; tình hình tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ trong h ở các cơ
sở giáo dục mầm non (MN); tình hình trực và bảo quản cơ sở vật chất trong h
tại các trường học; tình hình tuyển sinh trực tuyến tại các trường tiểu học (TH),
trung học cơ sở (THCS); kiểm tra các chuyên đ khác.
6. Tham gia các p bồi dưỡng do các cấp tổ chức: Bồi dưỡng phương
pháp Hỗ trợ phát triển kỹ năng àm quen v i Đọc viết và Toán cho trẻ mầm non;
môn Bóng đá cộng đồng cho giáo viên Thể dục; tập huấn giáo viên Tin học cấp
tiểu học, THCS; phương pháp tổ chức hoạt động thư viện hiệu quả; đổi m i
phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo hư ng phát triển năng ực học
sinh cho giáo viên tất cả bộ môn cấp THCS.
7. Đón các đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT v : theo dõi tình hình việc mở
cửa trường học, thư viện, các khu thể thao tại các đơn vị, trường học; công tác
dạy học bơi,…
8. Chỉ đạo các trường học tiếp tục thực hiện công tác tuyển sinh năm học
2018 - 2019 theo quy định.
9. Tiếp tục kiểm tra cấp phép hoạt động th m định cho các cơ sở mầm
non ngoài công ập đã hoàn thành hồ sơ theo quy định; kiểm tra cấp phép dạy
thêm cho các cơ sở đủ đi u kiện.
II. CÔNG TÁC CỤ THỂ
Thời gian
Cả tháng 7/2018

Nội dung

Thành phần
phụ trách

- Tổ chức sinh hoạt k niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7,
thăm hỏi gia đình chính sách.

Thời gian

Nội dung

Thành phần
phụ trách

- Kiểm tra việc tổ chức dạy thêm, học
thêm trong và ngoài nhà trường; tình hình
tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục
trẻ trong h ở các cơ sở giáo dục mầm non
(MN); tình hình trực và bảo quản cơ sở vật - Theo Quyết
định
Từ ngày 02/7/2018 chất trong h tại các trường học; tình hình
tuyển sinh trực tuyến tại các trường TH,
- 31/7/2018
THCS; kiểm tra các chuyên đ khác.
Địa điểm: Theo Quyết định.
- Các trường học thực hiện công tác tuyển
sinh năm học 2018 - 2019 theo quy định. - Các trường
MN, TH, THCS
Địa điểm: Các trường MN, TH, THCS.

Ngày 09/7/2018
(8h00)

Ngày 09/7/2018

- Đón đoàn cán bộ quản l của Ph ng
Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Bình, - Trường MN
tỉnh Vĩnh Long giao lưu tại Ph ng Giáo Tuổi Thơ và
dục và Đào tạo quận Liên Chiểu.
Trường THCS
Địa điểm: Trường MN Tuổi Thơ, THCS Lương Thế Vinh
Lương Thế Vinh.
- Tham gia Hội thảo triển khai chương
trình Khoa học kỳ diệu dành cho trẻ mẫu
- Theo Kế hoạch
giáo trong các cơ sở giáo dục mầm non.
Địa điểm: Theo Kế hoạch.

Từ ngày 09/7/2018
- 11/7/2018
Từ ngày 09/7/2018
- 13/7/2018
Từ ngày 10/7/2018
- 27/7/2018

Ngày 13/7/2018

- Tham dự tập huấn bồi dưỡng chuyên
môn h 201 cho cán bộ quản , giáo - Theo Quyết
viên mầm non.
định
Địa điểm: Thành phố Hà Nội.
- Sở GD&ĐT kiểm tra việc tổ chức hoạt
động h tại các trường TH.
- Theo Kế hoạch
Địa điểm: Theo Kế hoạch.
- Sở GD&ĐT kiểm tra các cơ sở dạy
thêm, học thêm.
- Theo Kế hoạch
Địa điểm: Theo Kế hoạch.
- Tham dự Hội thảo khởi động Dự án
“Nâng cao chất ượng giáo dục cho trẻ
- Theo Công văn
thiệt th i tại Việt Nam” do Sở GD&ĐT tổ
chức
2

Thời gian

Thành phần
phụ trách

Nội dung
Địa điểm: Theo Công văn triệu tập.

Ngày 18/7/2018
Từ ngày 19/7/2018
- 21/7/2018

Ngày 23/7/2018

- Sở GD&ĐT tổ chức Hội thảo công tác
bán trú, bữa ăn học đường.
- Theo Kế hoạch
Địa điểm: Theo Kế hoạch.
- Tham gia tập huấn v phương pháp tổ
chức hoạt động thư viện hiệu quả.
- Theo Kế hoạch
Địa điểm: Theo Kế hoạch.
- Tham dự Hội thảo gi i thiệu phương
pháp giáo dục STEAM cho trẻ mầm non
- Theo Công văn
do Sở GD&ĐT tổ chức
Địa điểm: Theo Công văn triệu tập.

Từ ngày 23/7/2018
- 27/7/2018

- Sở GD&ĐT tổ chức tập huấn cho giáo
viên cốt cán v phương pháp Hỗ trợ phát
triển kỹ năng àm quen v i Đọc viết và - Theo Công văn
Toán cho trẻ mầm non.
Địa điểm: Theo Công văn triệu tập.
- Sở GD&ĐT kiểm tra xây dựng thư viện
tại một số trường tiểu học.
- Theo Kế hoạch
Địa điểm: Theo Kế hoạch.

Ngày 31/7/2018

- Các trường hoàn thành công tác tuyển
sinh năm học 201 - 2019 (Báo cáo tiến
độ công tác tuyển sinh của đơn vị về - Hội đồng tuyển
sinh các trường
Phòng GD&ĐT ngày 03/8/2018).
Địa điểm: Các trường TH, THCS.

* 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 ủy;
- VP HĐND và UBND quận;
- LĐ, CV Ph ng GD&ĐT;
- Các trường MN, TH, THCS thuộc quận;
- Lưu: VT, THHC.

TRƯỞNG PHÒNG

Lữ Thị Kim Hoa
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