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KẾ HOẠCH
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I.

MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

ĐƠN VỊ
CHỦ TRÌ
THỰC
HIỆN

ĐƠN VỊ
PHỐI
HỢP

1

Tổ chức Thi chọn Học
sinh giỏi THCS cấp tỉnh

Ngày 0203/4/2022

Trường THPT
Chuyên Thoại
Ngọc Hầu và
THPT
Long
Xuyên

Phòng
GDTrHGDTX

Phòng
Khảo thí
và KĐCL

2

Giám đốc Sở tiếp dân

Ngày
05/04/2022

Cơ quan Sở

Thanh tra sở

Văn
phòng sở

S
T
T

NỘI DUNG CÔNG
VIỆC

3

Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương

Ngày
10/4/2022

4

Khai mạc Hội thi giáo
viên làm Tổng phụ trách
Đội TNTP HCM giỏi tỉnh
An Giang năm học 20212022

Ngày
14/4/2022

5

Tổ chức thi Học sinh giỏi
trên máy tính cầm tay

GHI
CHÚ

Theo Thông
báo số
117/TBSGDĐT
ngày
18/01/2022

Hội trường Sở

Phòng
CTTT

Các đơn
vị có liên
quan

Ngày
17/4/2022

THPT Long
Xuyên

Phòng
GDTrHGDTX

Phòng
Khảo thí
và KĐCL

6

Tổ chức Hội thi Giáo viên
dạy giỏi tiểu học cấp tỉnh
năm học 2021-2022

Ngày
19/4/2022

Trường Tiểu
học Châu Văn
Liêm, Tp. Long
Xuyên

Phòng
GDMNGDTH

7

Giám đốc Sở tiếp dân

Ngày
19/04/2022

Cơ quan Sở

8

Thi Học sinh giỏi THPT
cấp tỉnh năm học 20212022

Ngày 2324/4/2022

Trường THPT
Chuyên Thoại
Ngọc Hầu và
THPT Long

Thanh tra sở

Văn
phòng sở

Phòng
GDTrHGDTX

Phòng
Khảo thí
và KĐCL

Xuyên

9

Nghỉ Lễ Giải phóng miền
Nam

Ngày
30/4/2022

Theo Thông
báo số
117/TBSGDĐT
ngày
18/01/2022

II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC CỤ THỂ
- Tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn: Giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10
tháng 3 âm lịch, nhằm ngày 10/4/2022), Giải phóng miền Nam (30/4/2022).
- Trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện “Đề án phát triển giáo dục mầm
non giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” theo Quyết định số 1677/QĐ-TTg
của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh An Giang.
- Sơ kết Hoạt động Hội đồng bộ môn cấp Tiểu học, THCS, THPT (theo kế hoạch).
- Hướng dẫn kiểm tra cuối kì II và ôn tập thi tốt nghiệp THPT năm 2022.
- Hoàn thành Đề án sắp xếp công tác dạy hệ GDTX trong trường trung cấp nghề,
trình UBND tỉnh phê duyệt.
- Tiếp tục triển khai các nội dung của Hội thi Giáo viên dạy giỏi, Giáo viên chủ
nhiệm giỏi cấp trung học, chào mừng 190 năm thành lập tỉnh An Giang và 40 năm Ngày
nhà giáo Việt Nam 20-11.
- Hoàn thành việc dạy thực nghiệm Tài liệu Giáo dục địa phương lớp 7 và góp ý Tài
liệu Giáo dục địa phương lớp 10, tổ chức dạy học thực nghiệm tại các cơ sở giáo dục.
- Theo dõi việc tổ chức lựa chọn SGK tại các cơ sở GDPT và tổng hợp trình Hội
đồng lựa chọn SGK.
- Tổ chức Hội nghị tập huấn tuyển sinh vào lớp 10 THPT, năm học 2022-2023.
- Tiếp nhận và tổ chức xét duyệ Sáng kiến, cải tiến đăng ký phạm vi ảnh hưởng cấp
cơ sở, năm học 2021-2022.
- Rà soát việc tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW
của Ban Bí thư lần 2.
- Hướng dẫn về việc chuyển công tác, tiếp nhận viên chức ngành GDĐT năm học
2021-2022.
- Triển khai kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức các phòng
chuyên môn thuộc Sở và Kế toán các đơn vị trực thuộc năm 2022.
- Hoàn thành quy trình thủ tục trình UBND tỉnh thông qua HĐND tỉnh ban hành
Nghị quyết quy định nội dung chi và mức chi cho hoạt động tổ chức các kỳ thi trong lĩnh
vực giáo dục trên địa bàn tỉnh An Giang (Theo Thông tư số 69/2021/TT-BTC ngày 11
tháng 8 năm 2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí chuẩn bị, tổ chức và tham
dự các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông); Nghị quyết quy định mức thu các
khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của các cơ sở giáo
dục tiểu học công lập trên địa bàn tỉnh An Giang từ năm học 2022 – 2023; Nghị quyết quy
định về mức thu học phí, cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ
thông thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí
học tập năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh An Giang
- Hướng dẫn các đơn vị triển khai, thực hiện công tác thanh quyết toán Hệ thống phần
mềm quản lý quá trình lương.
- Tổng hợp số liệu kinh phí còn thiếu do không thu học phí học kỳ I, báo cáo Sở Tài
chính, tham mưu UBND tỉnh nguồn kinh phí cấp bù, theo Văn bản số 312/STC-HCSN
14/02/2022 Sở Tài chính.

- Tiếp tục theo dõi tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19 trong ngành GDĐT
để tham mưu UBND tỉnh phương án ứng phó hiệu quả trong tình hình mới, đảm bảo duy
trì tốt hoạt động dạy và học, nhất là trong tình hình triển khai dạy – học trực tiếp.
- Phối hợp với Viện PSD (Trung tâm ứng dụng phòng chống ma túy) xây dựng Kế
hoạch triển khai 05 nhiệm vụ về phòng chống ma túy theo hướng dẫn của Bộ GDĐT trình
UBND tỉnh phê duyệt, làm cơ sở để triển khai thực hiện trong thời gian tới.
- Chuẩn bị nội dung và kế hoạch tiếp đoàn kiểm tra của Bộ GDĐT về việc thực hiện
các quy định về công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể thao, y tế trường học; giáo dục
mầm non; giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên.
- Phối hợp Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tổ chức các hoạt động truyền
thông giáo dục giới tính, dân số, sức khỏe sinh sản vị thành niên trong trường học.
III. CÔNG TÁC THANH, KIỂM TRA
- Kiểm tra hoạt động quản lý chuyên môn đối với Phòng GDĐT, trường THCS,
THPT và trung tâm GDTX, trung tâm GDNN-GDTX.
- Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh đảm bảo các hoạt động giáo dục an toàn
tại các cơ sở giáo dục.
- Tiếp tục kiểm tra công nhận thư viện trường học đạt chuẩn theo đề nghị của các
trường THPT và Phòng GDĐT.
- Thanh tra công tác quản lý tài chính, tài sản tại THPT Bình Thạnh Đông./.
Nơi nhận:
- VP Tỉnh ủy;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- VP. UBND, HĐND tỉnh;
- Ban giám đốc Sở;
- Các phòng GDĐT và đơn vị trực thuộc;
- Các phòng chức năng thuộc Sở;
- Công đoàn ngành;
- Lưu: VT, VPS.

TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG

Bạch Việt Anh

