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THÔNG BÁO
Chương trình công tác tháng 8 năm 2019
I. Trọng tâm: Tham gia các lớp bồi dưỡng cốt cán chuyên môn do Sở GD&ĐT tổ chức.
Tiếp tục bồi dưỡng hè 2019 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên. Tổ chức hội nghị tổng kết công tác
GD&ĐT năm học 2018-2019. Tập trung học sinh và chuẩn bị các điều kiện cho Lễ Khai giảng năm
học 2019-2020 (cơ sở vật chất, đội ngũ, tổ chức lớp - học sinh…).
II. Lịch cụ thể1
Ngày
01
01-02

02
03

Nội dung công tác
Trả phép. Phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên

Các trường học

Tập huấn SCI: Nâng cao phương pháp hỗ trợ trẻ mầm non làm quen
với đọc, viết và toán tại trường (05 trường mầm non)

CM mầm non

Sở GD&ĐT tổ chức Hội thảo giảng dạy tiếng Anh cấp THCS sử dụng
phần mềm giáo trình i-Learn Smart World

CM THCS

Chốt số liệu phân luồng sau tốt nghiệp THCS

CM THCS

Sinh hoạt chi bộ thường kỳ

Đảng viên

Tổ chức bồi dưỡng chính trị cho CBQL, GV, NV ngành giáo dục
03-04

Thực hiện

CM mầm non,
phổ thông

Sở GD&ĐT tổ chức tập huấn quản lý và sử dụng phòng hỗ trợ giáo
dục hòa nhập

CM tiểu học

05- 08

Tập huấn dự án SCI: Nâng cao phương pháp hỗ trợ trẻ mầm non làm
quen với đọc, viết và toán tại nhà (05 trường mầm non)

CM mầm non

05-13

Tập huấn chuyên môn hè 2019 cho CBQL, GV, NV bậc THCS (18 lớp)

CM THCS

06-20

Tập huấn chuyên môn hè 2019 cho CBQL, GV, NV bậc tiểu học (16 lớp)

CM TH

Hoàn thiện hồ sơ đánh giá ngoài THCS Bắc Sơn nộp Sở GD&ĐT

CM THCS

Hạn nộp bài dự thi 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân
(22/12/1989-22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân
dân Việt Nam (22/12/1944-22/1 2/2019)

Các trường TH,
THCS

08

Báo cáo Sở GD&ĐT việc rà soát nhu cầu sử dụng cơ sở vật chất, lập
kế hoạch ngân sách năm 2020

Bộ phận KHTC,
các trường học

08- 13

Tập huấn chuyên môn hè 2019 cho CBQL, GV, NV bậc mầm non (10 lớp)

CM mầm non

07

15
16-17

Các trường THCS báo cáo số lượng, tên sản phẩm nghiên cứu khoa học
Sở GD&ĐT tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng thực hiện chuyên
đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”

CM THCS
CM mầm non

1 Từ ngày 07-13/8/2019: đ/c Trần Nam Hải - Phó trưởng phòng GD&ĐT tham gia học lớp Cao cấp lý luận chính trị

K69.B15 (khóa 2018-2020) tại Trường đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ - tỉnh Quảng Ninh.

1

17

Duyệt bổ sung tuyển sinh lớp 6 - Phê duyệt kết quả TS năm học 2019-2020

CM THCS

Cấp học THCS tổ chức cho CBQL tham quan học tập thực tế tại Cát
Bà – Hải Phòng

CM THCS

Cấp học mầm non tổ chức cho CBQL, GV cốt cán tham quan học tập thực
tế tại Vân Đồn, Móng Cái

CM mầm non

19-20

Sở GD&ĐT tổ chức tập huấn các công cụ hỗ trợ dạy và học tiếng Anh
cấp tiểu học, THCS

CM phổ thông

19-31

(Dự kiến) Triển khai chương trình GD năm học 2019-2020 (Tuần 1,2)

Các trường THCS

UBND thành phố tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh
năm 2019 cho đối tượng 4 (cán bộ quản lý cơ sở giáo dục)

TC-TĐTH

(Dự kiến) Tập huấn SCI: Nâng cao chất lượng và tiếp cận bình đẳng
GD cơ bản cho trẻ thiệt thòi thông qua Tăng cường kĩ năng đọc viết
(06 trường tiểu học)

CM tiểu học

21

Sở GD& ĐT tổ chức tập huấn bồi dưỡng nâng cao phương pháp giảng
dạy cho giáo viên Tiếng Anh tiểu học

CM tiểu học

23

(Dự kiến) Hội thảo Nâng cao thói quen đọc sách cho học sinh tại 11
trường tham gia Dự án SCI

CM mầm non,
tiểu học

26-27

Kiểm tra kĩ thuật công tác Kiểm định và xây dựng trường chuẩn Quốc
gia năm 2019 tại trường TH Yên Thanh, Nguyễn Bá Ngọc, Kim Đồng

CM tiểu học

27-28

Tiếp nhận hồ sơ, đề án hoạt động giáo dục NGCK năm học 2019-2020

CM mầm non,
phổ thông

17-18

20-22

30

Hội nghị tổng kết công tác GD&ĐT năm học 2018-2019

PGD, các trường

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);
- Cổng thông tin điện tử ngành;
- Lưu: VT, TH.
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