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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 6, 7 NĂM 2018
I. CÔNG TÁC CẦN TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO:

1. Tiếp tục chỉ đạo các hoạt động kết thúc năm học; hoàn thành việc xét danh hiệu
thi đua các cấp năm học 2017 - 2018; Tập trung ôn tập cho học sinh lớp 9 thi tuyển sinh
vào lớp 10; hoàn thành hồ sơ dự thi và tham gia tổ chức tốt kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10
năm học 2018 - 2019; tham gia cuộc thi Sáng tạo trong Thanh thiếu niên nhi đồng cấp tỉnh.
2. Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động dạy thêm - học thêm; chăm sóc giáo
dục trẻ mầm non trong dịp hè; chế độ trực tại các đơn vị trường học.
3. Chỉ đạo thực hiện công tác bồi dưỡng cán bộ quản lí, giáo viên theo kế hoạch
của Sở và Phòng GD&ĐT; chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường
thế giới, ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ Biển, Hải đảo Việt Nam năm 2018; hướng
dẫn CB, GV, HS nghỉ hè theo quy định; phối hợp chỉ đạo các hoạt động hè cho Đội viên,
Nhi đồng trên địa bàn dân cư.
4. Triển khai đề án xét thăng hạng cho giáo viên; chỉ đạo rà soát, tham mưu xây
dựng CSVC, trường đạt chuẩn Quốc chuẩn bị cho năm học mới; Ban giám hiệu các
trường xây dựng dự thảo kế hoạch năm học 2018 - 2019, kế hoạch phòng chống lụt bão,
giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2018.
II. LỊCH CÔNG TÁC:

TT

I
(Từ 01
đến 10/6)

NỘI DUNG CỤ THỂ
Chào cờ đầu tháng 6/2018
Cán bộ, giáo viên và học sinh nghỉ hè 2018 (trừ số
GV dạy và HS lớp 9 thi tuyển sinh)
Tiếp tục tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 9 dự thi
tuyển sinh vào lớp 10 THPT
Nạp hồ sơ phòng chống bão lụt và danh sách phân
công CB, GV trực hè
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và
Hải đảo VN
Tổng kết công tác ôn tập, chuẩn bị các điều kiện cho
học sinh lớp 9 thi tuyển sinh vào lớp 10
HS lớp 9 thi vào lớp 10 THPT

THỜI GIAN
THỰC HIỆN
Ngày 01/6

BỘ PHẬN
CHỈ ĐẠO
LĐ Phòng

Từ ngày 01/6

BGH các trường

Từ ngày 01 đến
05/6

CM THCS, BGH
các trường THCS

Ngày 04/6

BGH các trường

Từ 04/6

BGH các trường

Trước ngày 05/6
Ngày 06/6

1

BGH các trường
THCS
BGH các trường
THCS

III
(Từ 11
đến 30/6)

Tham dự cuộc thi Sáng tạo trong TTNNĐ cấp tỉnh
CB, GV, HS nghỉ hè

BGH các trường

Chào cờ đầu tháng 7/2018
IV
(Từ 01
đến 31/7)

Ngày 15/6

BTV Thị đoàn,
BGH các trường
có sản phầm

Ngày 02/7

CB, GV tham gia chuyên đề theo kế hoạch của Sở

LĐ Phòng
Bộ phận GDTX

Các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập CĐGDVN và
CĐVN

Từ ngày 23 27/7

BTV CĐ ngành

Hội nghị Hiệu trưởng tháng 8/2018

7h, ngày 31/7

LĐ Phòng

(Lưu ý: Một số công tác diễn ra trong dịp hè theo kế hoạch của Sở GD&ĐT, Phòng sẽ có
hướng dẫn cụ thể sau).
Nơi nhận:
- VP Thị uỷ, HĐND-UBND thị xã;
- Lãnh đạo Phòng;
- Các BPCM;
- Các trường MN, TH, THCS;
- Lưu: Cổng TTĐT Ngành, VT.
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