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LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2018
I. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM
1. Chỉ đạo các đơn vị, trường học tổ chức sinh hoạt kỷ niệm 73 năm Cách
mạng tháng Tám và Quốc Khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 02/9/2018).
2. Tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị, pháp luật h 2018 cho cán bộ, giáo
viên, nhân viên (CB.GV.NV) trong ngành; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo
kế hoạch.
3. Hướng dẫn các đơn vị, trường học tổ chức Lễ khai giảng năm học 2018 20189. Tiếp tục chỉ đạo các trường hoàn thành công tác tuyển sinh; tổ chức thi lên
lớp cho học sinh, sắp xếp lớp; chuẩn bị Lễ khai giảng năm học 2018 - 2019.
4. Tham gia các buổi tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ do các cấp tổ chức.
5. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2017 - 2018,
triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 toàn ngành; triển khai kế hoạch thực hiện
nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 từng bậc học.
6. Tham gia Hội nghị tổng kết năm học 2017 - 2018 và triển khai nhiệm vụ
năm học 2018 - 2019 các cấp học, bậc học do Sở GD&ĐT thành phố tổ chức.
7. Kiểm tra công tác chuẩn bị cho năm học mới; công tác tuyển sinh năm
học 2018 - 2019; công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ ở các trường mầm
non; Kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài trường và các chuyên
đề khác.
8. Đón các đoàn thanh tra, kiểm tra của Sở GD&ĐT về vệ sinh an toàn thực
phẩm và công tác vệ sinh phòng chống dịch bệnh tại các trường học; tình hình tổ
chức thi lên lớp cho học sinh diện thi lại, r n luyện trong h tại các trường THCS;
tình hình chuẩn bị cơ sở vật chất đầu năm học mới; việc tổ chức và hoạt động
chuyên môn tại các nhóm lớp độc lập tư thục; hoạt động dạy thêm, học thêm trong
hè.
9. Tiếp tục kiểm tra cấp phép hoạt động cho các cơ sở mầm non ngoài công
lập; cấp phép dạy thêm cho các tập thể, cá nhân đủ điều kiện.
II. CÔNG TÁC CỤ THỂ
Thời gian
Cả tháng 8/2018

Nội dung

Thành phần
phụ trách

- Tổ chức sinh hoạt kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám và
Quốc Khánh nước CHXHCN Việt Nam.

Thời gian

Nội dung

Thành phần
phụ trách

- Kiểm tra công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và
- Theo Quyết
giáo dục trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non.
định
Địa điểm: Theo Quyết định.
Từ ngày 01/8/2018
- 31/8/2018

- Kiểm tra công tác chuẩn bị cho năm học
mới, công tác tuyển sinh năm học 2018 2019; hoạt động dạy thêm, học thêm trong và - Theo Quyết
định
ngoài nhà trường.
Địa điểm: Theo Quyết định.
- Sở GD&ĐT thanh tra hoạt động tại các
- Theo Quyết
nhóm lớp độc lập tư thục.
định
Địa điểm: Theo Quyết định.

Ngày 01/08/2018
(14h00)
Từ ngày 01/8/2018
- 11/8/2018

Từ ngày 01/8/2018
- 02/8/2018

- Tham dự hội thảo về học sinh khuyết tật học
- Theo
hòa nhập.
văn
Địa điểm: Trường Tiểu học Phù Đổng.
- Các trường THCS tiếp tục tổ chức ôn tập,
kiểm tra, xét lên lớp cho học sinh thuộc diện Theo
thi lại và r n luyện trong h .
hoạch
Địa điểm: Theo Kế hoạch.

Công

Kế

- Tham dự Hội thảo sơ kết hai năm chuyên đề
“Trường học lấy trẻ làm trung tâm” và tập
huấn chuyên môn h 2018 cho cán bộ quản - Theo Quyết
định
lý, giáo viên mầm non.
Địa điểm: Theo Quyết định.

Từ ngày 01/8 đến
- Tham gia tập huấn tăng cường kỹ năng đọc
ngày 03/8/2018
- Theo
viết cho giáo viên cốt cán bậc tiểu học.
& từ ngày 06/8 đến
văn
Địa
điểm:
Trường
Tiểu
học
Âu
Cơ.
ngày 08/8/2018

Công

Ngày 02/8/2018

- Tham gia Hội nghị trực tuyến tổng kết năm
học 2017 - 2018 và triển khai nhiệm vụ năm Theo
học 2018 - 2019 do Bộ GD&ĐT tổ chức.
hoạch
Địa điểm: Theo Kế hoạch.

Ngày 03/8/2018

- Các hội đồng tuyển sinh báo cáo kết quả - Hội đồng
công tác tuyển sinh về Phòng GD&ĐT.
tuyển sinh các
MN,
Địa điểm: Phòng GD&ĐT Tổ Tổng h p - trường
TH, THCS
Hành chính nhận) .

Từ ngày 06/8/2018

- Tham gia tập huấn nâng cao năng lực cho -

Theo

Kế

Công
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Thời gian
- 10/8/2018

Thành phần
phụ trách
chủ nhóm, lớp độc lập tư thục tại các khu văn
công nghiệp, khu chế xuất.
Nội dung

Địa điểm: Trường Mầm non Măng Non.
Từ ngày 06/8/2018
- 24/8/2018
Từ ngày 06/8/2018
- 10/8/2018

Từ ngày 07/8/2018
- 08/8/2018

Từ ngày 09/8/2018
- 11/8/2018

Ngày 10/8/2018
Từ ngày 13/8/2018
- 17/8/2018
Ngày 14/8/2018
(8h00)
Từ ngày 14/8/2018
- 17/8/2018

Từ ngày 16/8/2018
- 18/8/2018

- Tham gia các lớp tập huấn về giáo dục học
- Theo Công
sinh khuyết tật.
văn
Địa điểm: Theo Công văn triệu tập.
- Tổ chức bồi dưỡng chính trị, pháp luật h
2018 cho giáo viên các trường MN, TH, Theo
Kế
THCS.
hoạch
Địa điểm: Theo Kế hoạch.
- Tham dự Hội thảo của Bộ GD&ĐT về thực
trạng và giải pháp hỗ tr cha mẹ chăm sóc
giáo dục trẻ có chất lư ng và vấn đề đảm bảo
- Theo Công
quyền trẻ em.
Địa điểm: Khách sạn Trường Sơn Tùng 5, văn triệu tập
256 Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà, thành
phố Đà Nẵng.
- Tham dự bồi dưỡng chuyên môn h 2018
cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non cốt
- Theo Công
cán cấp thành phố.
Địa điểm: Trường MN ABC, 906 Ngô văn triệu tập
Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng.
- Tham dự Hội nghị tổng kết năm học 2017 2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - - Theo Công
2019 toàn ngành do Sở GD&ĐT tổ chức.
văn triệu tập
Địa điểm: Trường THPT Phan Châu Trinh.
- Tổ chức giao ban Hiệu trưởng tháng 8/2018. - Theo
mời
Địa điểm: Theo Giấy mời.
- Tổ chức giao ban phó hiệu trưởng các
- Theo
trường tiểu học.
mời
Địa điểm: Phòng họp Phòng GD&ĐT

Giấy

Giấy

- Tham gia tập huấn đánh giá thường xuyên
- Theo Quyết
các môn Toán, Tiếng Việt.
định
Địa điểm: Theo Quyết định.
- Tập huấn cho giáo viên và cha mẹ chủ chốt
về phương pháp Hỗ tr phát triển kỹ năng
làm quen với Đọc viết và Toán cho trẻ mầm - Theo Công
văn triệu tập
non ở nhà cấp thành phố).
Địa điểm: Trường Mầm non 1.6
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Thời gian
Từ ngày 16/8/2018
- 25/8/2018
Ngày 19/8/2018
& ngày 26/8/2018

Trước 20/8/2018

Ngày 20/8/2018
(14h00)

Ngày 20/8/2018
- 24/8/2018

Ngày 20/8/2018
- 25/8/2018

Từ ngày 21/8/2018
đến 24/8/2018
Từ ngày 21/8/2018
đến 31/8/2018
Ngày 28/8/2018
Ngày 29/8/2018

Nội dung

Thành phần
phụ trách

- Kiểm tra công tác tuyển sinh, chuẩn bị khai
- Theo Quyết
giảng năm học mới tại các trường THCS.
định
Địa điểm: Theo Quyết định.
- Thực hiện chương trình tham quan thực tế ở
bán đảo Sơn Trà cho giáo viên các trường Theo
THCS đối với môn Văn và Sinh học.
hoạch
Địa điểm: Theo Kế hoạch.
- Các trường hoàn thành công tác biên chế
lớp, phân công chuyên môn, chia thời khóa - Các
biểu.
THCS
Địa điểm: Các trường THCS.

Kế

trường

- Họp cụm trưởng chuyên môn các trường - Cụm trưởng
chuyên
môn
THCS.
năm học 2017 Địa điểm: Phòng họp Phòng GD&ĐT.
2018
- Tham gia lớp tập huấn cho giáo viên tại
Trung tâm Chăm sóc giáo dục mầm non - Theo Công
Onesky.
văn triệu tập
Địa điểm: Trung tâm Chăm sóc Giáo dục
mầm non Onesky - Đà Nẵng.
- Tập huấn cho giáo viên về phương pháp Hỗ
tr phát triển kỹ năng làm quen với Đọc viết
và Toán cho trẻ mầm non ở trường cấp - Theo Công
văn triệu tập
trường).
Địa điểm: Trường MN Măng Non, MN 1.6.
- Tập huấn bồi dưỡng chuyên môn các môn
Toán, Ngữ văn, GDCD, Anh, Hóa, Lý, Sử, Theo
Kế
Địa, Sinh); mỗi trường 02 giáo viên/01 môn hoạch của Sở
và cụm trưởng.
GD&ĐT
Địa điểm: Theo Kế hoạch.
- Sở GD&ĐT kiểm tra công tác duy tu, bảo - Theo Quyết
dưỡng trong h tại các đơn vị, trường học.
định
- Tham dự Hội nghị triển khai hướng dẫn
nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 Giáo dục - Theo Công
mầm non.
văn triệu tập
Địa điểm: Theo Công văn triệu tập.
- Tham dự Hội nghị triển khai hướng dẫn - Theo Công
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Thời gian

Từ ngày 29/8/2018
đến 31/8/2018

Thành phần
phụ trách
nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 cấp tiểu học, văn triệu tập
trung học.
Địa điểm: Theo Công văn triệu tập.
- Hội nghị tập huấn về giáo dục An toàn giao
- Theo Công
thông cho học sinh năm học 2018- 2019.
văn triệu tập
Địa điểm: Theo Công văn triệu tập.
- Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn h 2018
cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non cốt - Theo Công
cán cấp quận.
văn triệu tập
Địa điểm: Theo Công văn triệu tập.
Nội dung

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:
TRƯỞNG PHÒNG
- Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng;
- VP Quận ủy;
- VP HĐND và UBND quận;
- LĐ, CV Phòng GD&ĐT;
- Các trường MN, TH, THCS thuộc quận;
- Website Phòng GD&ĐT;
- Lưu: VT, THHC.

Lữ Thị Kim Hoa
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