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ĐIỂM

ĐƠN VỊ ĐƠN
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THỰC
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1

Nghỉ lễ Quốc tế Lao
Từ ngày
động và nghỉ bù lễ kỷ
01 đến
niệm Ngày Giải phóng
ngày
Miền Nam và Quốc tế
03/5/2022
Lao động

2

Cơ quan
Giám đốc Sở tiếp công
Ngày
Thanh tra
Sở
dân
10/5/2022
Sở
GDĐT

GHI CHÚ

Theo
Văn
bản
số
840/SGDĐT
-VP
ngày
06/4/2022

3

Tổ chức các hoạt động
Tại các
kỷ niệm ngày thành Ngày
cơ
sở
lập Đội TNTP Hồ Chí 15/5/2022
giáo dục
Minh

Phòng
Chính trị,
tư tưởng
hướng dẫn

Các
cơ sở
giáo
dục

4

Phòng
Tổ chức các hoạt động
Tại các
Ngày
Chính trị,
kỷ niệm ngày sinh của
cơ
sở
19/5/2022
tư tưởng
Chủ tịch Hồ Chí Minh
giáo dục
hướng dẫn

Các
cơ sở
giáo
dục

5

Cơ quan
Giám đốc Sở tiếp công
Ngày
Thanh tra
Sở
dân
24/5/2022
Sở
GDĐT

6

Kết thúc học kỳ II và
Trước
Tại các
tổng kết năm học đối
Các cơ sở
ngày
cơ
sở
với học sinh khối 9 và
giáo dục
31/5/2022 giáo dục
khối 12

Theo Quyết
định
số
595/QĐUBND ngày
25/3/2022

- Tổ chức ôn tập và kiểm tra cuối học kỳ II, năm học 2021-2022.
- Tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp tỉnh năm học 2021-2022.

- Báo cáo thực trạng thư viện trường học ở các trường mầm non, mẫu giáo và
các trường phổ thông gửi Bộ GDĐT.
- Hoàn thành việc sắp xếp Đề án dạy hệ GDTX trong trường trung cấp nghề
trình UBND tỉnh phê duyệt.
- Rà soát công tác chuẩn bị triển khai thực hiện Chương trình GDTX đối với
cấp THPT.
- Hoàn thiện Tài liệu Giáo dục địa phương lớp 3, lớp 7 và lớp 10 tham mưu
Ủy ban nhân tỉnh trình Bộ GDĐT phê duyệt.
- Thông báo kết quả thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS-THPT.
- Theo dõi việc dự thi Học sinh giỏi Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật Quốc tế của
em Trần Thị Anh Thư, Trường THPT Chuyên Thủ Khoa Nghĩa, thành phố Châu
Đốc.
- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm
học 2022-2023, tổ chức ngày 07 và 08/6/2022; kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022,
tổ chức ngày 06- 08/7/2022.
- Tiếp tục rà soát việc tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận
số 71-KL/TW của Ban Bí thư.
- Xây dựng 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.
- Tổ chức hướng dẫn thực hiện bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp
viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công
lập.
- Tổng hợp danh sách và xét thuyên chuyển các đơn vị trực thuộc Sở.
- Báo cáo đánh giá kết quả 15 năm thi hành luật bình đẳng giới.
- Tổng hợp, thông báo kết quả xét duyệt sáng kiến, cải tiến có phạm vi ảnh
hưởng cấp cơ sở năm học 2021-2022.
- Báo cáo tình hình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia tính đến tháng
5/2022và dự kiến tỉ lệ đạt chuẩn quốc gia năm 2022. Kiểm tra tình hình xây dựng
trường đạt chuẩn quốc gia tại một số đơn vị theo lộ trình.
- Tổ chức xét hồ sơ Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục năm 2022.
- Ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng
40 năm kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2022 trình UBND tỉnh phê duyệt.
- Thực hiện quy trình tiêu hủy hồ sơ hết hạn sử dụng, hồ sơ trùng thừa sau
chỉnh lý.
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Khung Kế hoạch thời gian năm học 20222023.

- Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, thủ tục tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh
ban hành các Nghị quyết liên quan đến ngành GDĐT: 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; Nghị Quyết quy
định mức thu đối với các hoạt động phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học
phí của cơ sở giáo dục tiểu học công lập trên địa bàn tỉnh An Giang; Nghị quyết
quy định nội dung, mức chi cho Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa theo Chương
trình giáo dục phổ thông 2018; Nghị quyết quy định nội dung chi và mức chi cho
hoạt động tổ chức các kỳ thi trong ngành GDĐT tỉnh An Giang.
- Tổ chức rà soát nguồn vốn Trái phiếu chính phủ bổ sung cho Đề án Kiên cố
hóa, trường lớp học và nhà Công vụ giai đoạn 2016-2020.
- Hoàn thiện Kế hoạch, xây dựng phương án tổ chức mua sắm thiết bị từ nguồn
kinh phí vận động của Bộ GDĐT, trình UBND tỉnh phê duyệt.
- Thực hiện điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn
2021 – 2025 và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công 6 tháng cuối năm 2022
nguồn vốn ngân sách địa phương
- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 190 năm ngày hành lập tỉnh An Giang; kỷ
niệm Quốc tế Lao động (01/5) kỉ niệm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh
(15/5) và kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5).
- 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.
- Tiếp tục tổ chức Hội thi giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền
phong Hồ Chí Minh giỏi tỉnh An Giang năm học 2021-2022 (tổ chức thi thực hành
theo kế hoạch).
- Báo cáo sơ kết quý I năm 2022 kết quả thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg ngày
25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về “tín dụng đen” trong ngành GDĐT.
- Hướng dẫn thực hiện “Tháng hành động vì trẻ em”; Tháng hành động quốc
gia phòng chống bạo lực gia đình, ngày Gia đình Việt Nam; “Tháng hành động thực
hiện vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2022; Tuần lễ an toàn đường bộ; Tuần lễ Quốc
gia không thuốc lá năm 2022.
- Phối hợp với Tỉnh đoàn báo cáo tổng kết Chương trình phối hợp giữa 2
ngành trong năm học 2021-2022.
- Báo cáo kết quả thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 6
tháng đầu năm 2022 của ngành GDĐT.
- Chỉ đạo các Phòng GDĐT phối hợp với cơ quan Y tế địa phương tổ chức
tiêm ngừa vắc xin cho trẻ em, học sinh từ 5 đến dưới 12 tuổi theo kế hoạch.

- Báo cáo tham luận tại Hội thảo khoa học “An Giang 190 năm hình thành và
phát triển (1832-2022), theo đề nghị của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang.
II. CÔNG TÁC THANH, KIỂM TRA
- Kiểm tra chuyên đề đảm bảo an toàn, phòng chống dịch Covid-19 khi tổ
chức chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trực tiếp trẻ tại các cơ sở GDMN.
- Tiếp tục kiểm tra công tác quản lí chuyên môn trường tiểu học thuộc huyện
Thoại Sơn và thành phố Long Xuyên.
- Kiểm tra chuyên môn việc thực hiện dạy học trực tiếp tại các đơn vị trực
thuộc. Kiểm tra hoạt động quản lý chuyên môn đối với Phòng GDĐT, trường
THCS, THPT, trung tâm GDTX và trung tâm GDNN-GDTX; Kiểm tra công tác ôn
tập và kiểm tra cuối học kỳ II năm học 2021-2022 và công tác ôn tập thi tốt nghiệp
THPT tại các cơ sở giáo dục.
- Tiếp tục kiểm tra công nhận danh hiệu thư viện trường học theo đề nghị của
các đơn vị trường THPT và Phòng GDĐT; Kiểm tra công tác kiểm định chất lượng
giáo dục và xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2022.
- Tiếp tục kiểm tra công tác tổ chức cán bộ, đào tạo bồi dưỡng năm học 20212022 đối với các đơn vị trực thuộc.
- Tổ chức 01 cuộc thanh tra hành chính và 01 cuộc thanh tra chuyên ngành
theo Kế hoạch./.
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 Sở;
- Công đoàn ngành;
- Lưu: VT.
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Bạch Việt Anh

