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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Chương trình công tác tháng 12 năm 2018
I. Trọng tâm: Duy trì ổn định nền nếp dạy – học. Hướng dẫn học sinh ôn tập - kiểm tra học
kỳ I. Tham dự thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh, thi giáo viên dạy giỏi cấp
tỉnh (bậc THCS). Kiểm tra các trường học theo kế hoạch. Đề nghị UBND tỉnh kiểm tra công nhận
kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2018.
II. Lịch cụ thể
Ngày

Nội dung công tác

Thực hiện

30/1101/12

Sở GD&ĐT tổ chức Hội thảo – Tập huấn công tác quản lý giáo dục
có yếu tố nước ngoài

CM THCS

01-03

Thanh tra thi nghề phổ thông cấp THPT năm học 2018-2019

03
03- 04
05

Sinh hoạt chi bộ thường kỳ

Công tác viên TT
Đảng viên

Kiểm tra các nhóm trẻ độc lập tư thục, kiểm tra nhiệm vụ năm học tại
Phường Phương Đông

Đoàn kiểm tra

Kiểm tra tại trường THCS Nam Khê

Đoàn kiểm tra

05-06

Sở GD&ĐT tổ chức tập huấn công tác xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục
sau biết chữ

06-07

Kiểm tra tại trường MN Vàng Danh

Đoàn kiểm tra

11-12

Kiểm tra tại trường MN Yên Thanh

Đoàn kiểm tra

11-13

Tham dự cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học cấp Tỉnh tại TX
Đông Triều

12

CM THCS

CM THCS

Kiểm tra tại trường TH Phương Đông A

Đoàn kiểm tra

13- 14

Kiểm tra các nhóm trẻ độc lập tư thục, kiểm tra nhiệm vụ năm học tại
Phường Thanh Sơn

Đoàn kiểm tra

14

Chuyên đề cấp Thành phố môn Tự nhiên xã hội lớp 2 tại trường TH
Phương Nam A

CM tiểu học

18

Chuyên đề cấp Thành phố về lĩnh vực phát triển nhận thức: “Hoạt động
làm quen với toán” tại trường Mầm non 19.5

CM mầm non

Kiểm tra tại trường TH Trần Phú

Đoàn kiểm tra

Kiểm tra tại trường THCS Trần Quốc Toản

Đoàn kiểm tra

18-19

20

21

Sở GD&ĐT tổ chức Hội nghị “Thúc đẩy hoạt động hỗ trợ học sinh
sinh viên (HSSV) hình thành ý tưởng tạo tiền đề cho các dự án khởi
nghiệp, ươm tạo doanh nghiệp” năm 2018 tại ĐH Hạ Long
Ngoại khóa tiếng Anh tại trường TH Lý Thường Kiệt
Thi năng lực giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc THCS tại TP Hạ Long

CM THCS
CM tiểu học
CM THCS

1

Ngày

Nội dung công tác

Thực hiện

23

Sở GD&ĐT tổ chức tập huấn chuyên đề sử dụng phương pháp kỹ
thuật dạy học tích cực môn tiếng anh cấp tiểu học

CM tiểu học

23

Sinh hoạt đảng theo Quy định số 76-QĐ/TW ngày 15-6-2000 của Bộ Chính trị

25-26

Sở GD&ĐT tổ chức tập huấn tăng cường Tiếng việt cho trẻ em, học
sinh vùng người dân tộc thiểu số

25-28

Các trường THCS kiểm tra chất lượng học kỳ I năm học 2018-2019

26

28

Đảng viên
CM mầm non
CM THCS

Kiểm tra tại trường TH Trần Hưng Đạo

Đoàn kiểm tra

Chuyên đề cấp Thành phố về lĩnh vực phát triển ngôn ngữ: “Tăng cường
Tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số” tại trường Mầm non Đồng Chanh

CM mầm non

Họp giao ban cán bộ quản lý các trường

PGD, các trường

Sinh hoạt chuyên môn liên trường cụm Vàng Danh, Thượng Yên Công

CM tiểu học

Ghi chú: Lịch công tác trên đây là dự kiến, trong quá trình thực hiện có thể có sự điều chỉnh
cho phù hợp với tình hình thực tế, sự chỉ đạo của Thành phố và Sở GD&ĐT./.
Nơi nhận:
- Văn phòng UBND TP (b/c);
- Lãnh đạo Phòng GD&ĐT (c/đ);
- Các trường học trực thuộc;
- Cổng thông tin điện tử ngành;
- Lưu: VT, TH.
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