UBND HUYỆN AN PHÚ
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÕNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
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Số: 120/KH-PGDĐT

KẾ HOẠCH
Công tác tháng 02 năm 2021
I. NỘI DUNG CÔNG VIỆC CỤ THỂ
Nội dung

Thời gian

Địa
điểm

Bộ phận
chủ trì
thực hiện

Ghi chú

Từ
Học sinh nghỉ tết
02/02/2021
Nguyên đán năm
đến
2021
16/02/2021

Theo Thông báo số
114/TB-PGDĐT
ngày 01/02/2021
của Phòng GDĐT
An Phú

Cán bộ quản lý, giáo
Từ
viên, nhân viên nghỉ 10/02/2021
tết Nguyên đán năm
đến
2021
16/02/2021

Theo Thông báo số
83/TB-PGDĐT
ngày 25/12/2020
của Phòng GDĐT
An Phú

Tổ chức
chọn học
giải toán
tính cầm
huyện

Cuộc thi
sinh giỏi
trên máy 23/02/2021
tay cấp

Hội
trường
Phòng
GDĐT

THCS

Theo Kế hoạch số
77/KH-PGDĐT
ngày 08/12/2020

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG
- Tổ chức các hoạt động
niệm ng y th nh l p Đảng Cộng sản Việt Nam
(03/2) v Mừng Đảng – Mừng xuân Tân Sửu.
- Tổ chức Hội thi Hùng biện tiếng Anh d nh cho học sinh trung học cơ sở
cấp huyện.
- Kiểm tra trước v sau tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.
- Kiểm tra công tác quản lý chuyên môn của hiệu trưởng các trường mầm
non, mẫu giáo năm học 2020 - 2021.
- Thường xuyên theo dõi, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở các cơ sở giáo dục
mầm non trong công tác iểm định chất lượng theo định ỳ v chuẩn quốc gia

2

theo lộ trình nông thôn mới, đồng thời tham mưu ịp thời với lãnh đạo Phòng
Giáo dục v Đ o tạo (GDĐT).
- Thông báo ết quả iểm tra công tác quản lý chuyên môn của hiệu trưởng
các cơ sở giáo dục mầm non trực thuộc.
- Bồi dưỡng giáo viên tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi mầm non cấp
tỉnh.
- Tổ chức Hội thi thiết bị dạy học tự l m v b i giảng e-Learning cấp
huyện.
- Hướng dẫn xét công nh n tốt nghiệp trung học cơ sở.
- Xét duyệt sáng iến cấp huyện năm học 2020 - 2021.
- Theo dõi tình hình học sinh trở lại học sau tết Nguyên đán.
- Báo cáo tình hình trước, trong v sau tết Nguyên đán về Ủy ban nhân dân
huyện v Sở GDĐT.
- Tuyển chọn v t p luyện chuẩn bị tham dự hội hỏe Phù Đổng cấp tỉnh.
- Nắm tình hình dịch bệnh từ các đơn vị trường học trực thuộc báo cáo ịp
thời về Sở GDĐT v Ủy ban nhân dân huyện.
III. LỊCH TIẾP DÂN CỦA PHÕNG GDĐT
Trưởng Phòng GDĐT tiếp công dân v o thứ Sáu h ng tuần:
- Buổi sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ;
- Buổi chiều: từ 13 giờ đến 17 giờ.
Nơi nhận:
- VP HĐND-UBND huyện;
- LĐ, CV Phòng GDĐT;
- Các trường trực thuộc;
- Cổng TTĐT Phòng GDĐT;
- Lưu: VT, TH.

KT. TRƯỞNG PHÕNG
PHÓ TRƯỞNG PHÕNG

Lê Văn Nắng

