
    UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
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LỊCH CÔNG TÁC 

Tháng 3 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo 
 

I. Một số nhiệm vụ trọng tâm 

 1. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền triển khai ứng dụng “An 

toàn Covid-19”, thực hiện khai báo y tế bằng mã QR CODE; tăng cường công 

tác phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh.  

2. Triển khai hướng dẫn thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công 

lập 2 trong 1. 

3. Phối hợp với Báo Giáo dục TPHCM và Đài Phát thanh – Truyền hình 

tổ chức tư vấn hướng nghiệp – tuyển sinh cho học sinh lớp 12 các Trường THPT  

trong nội thành Phan Thiết. 

4. Tổ chức xét duyệt quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 

của cơ quan Sở và các trường THPT công lập. Thực hiện các thủ tục mua sắm 

thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 và lớp 2; tổng hợp xây dựng dự toán thiết bị dạy 

học tối thiểu lớp 6 trình Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực 

hiện. 

5 . Phối hợp các Nhà xuất bản giới thiệu và lựa chọn Sách Giáo khoa lớp 

2, lớp 6 năm học 2021-2022. 

 II. Chương trình công tác cụ thể 

Ngày Buổi Nội dung công tác 
Phòng chủ trì và 

thực hiện 

22/02 - 15/3  

Tiếp tục tham gia Đoàn đánh giá 

ngoài trường Mầm non Hưng Long, 

thành phố Phan Thiết. 

Mầm non và Tiểu 

học 

23/02 - 05/3  

Tham gia Đoàn đánh giá ngoài tại 

Trường Tiểu học Hàm Trí, huyện 

Hàm Thuận Bắc. 

Mầm non và Tiểu 

học 

01/3 

(thứ Hai) 
 

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo 

tiếp công dân. 
Lãnh đạo Sở 

03/3-05/3 

(thứ Tư-thứ Sáu) 
 

Thanh tra chuyên ngành Trường 

THPT chuyên Trần Hưng Đạo. 
Thanh tra Sở 
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Ngày Buổi Nội dung công tác 
Phòng chủ trì và 

thực hiện 

04/3 

(thứ Năm) 
 

Kiểm tra thực tế Phổ cập Giáo dục, 

Xóa mù chữ tại huyện Phú Quý. 

GDTrH và GDCN-

GDTX 

07/3 

(Chủ Nhật) 
 

Phối hợp với các NXB để giới thiệu 

(trực tuyến) các bộ sách giáo khoa 

lớp 6 đã được Bộ thẩm định. 

GDTrH và GDCN-

GDTX 

09/3-10/3 

(thứ Ba-thứ Tư) 
 

Phối hợp các Nhà xuất bản Giáo dục 

tổ chức Hội thảo trực tuyến giới 

thiệu sách giáo khoa lớp 2. 

Mầm non và Tiểu 

học 

10/3-11/3 

(thứ Tư-thứ Năm) 
 

Tập huấn (trực tuyến) mô-đun 1 cho 

cán bộ quản lí THPT. 

GDTrH và GDCN-

GDTX 

13/3-14/3 

(thứ Bảy-Chủ Nhật) 
 

Tập huấn (trực tuyến) mô-đun 1 cho 

giáo viên THPT. 

GDTrH và GDCN-

GDTX 

14/3 

(Chủ Nhật) 
 

Phối hợp với báo Giáo dục TPHCM 

và Đài Phát thanh – Truyền hình tổ 

chức tư vấn hướng nghiệp – tuyển 

sinh cho học sinh lớp 12 nội thành 

Phan Thiết tại hội trường A Trung 

tâm Hội nghị. 

GDTrH và GDCN-

GDTX 

15/3 

(thứ Hai) 
 

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo 

tiếp công dân. 
Lãnh đạo Sở 

16/3-17/3 

(thứ Ba-thứ Tư) 
 

Tập huấn giải toán trên máy tính 

cầm tay cho Giáo viên môn Toán 

(THPT), Vật lí, Hóa, Sinh (THCS, 

THPT). 

GDTrH và GDCN-

GDTX 

18/3-19/3 

(thứ Năm-thứ Sáu) 
 

Thanh tra công tác tổ chức và hoạt 

động của các trung tâm ngoại ngữ 

trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. 

Thanh tra Sở 

- Tập huấn (trực tuyến) mô-đun 1 

cho cán bộ quản lí THPT. 

- Kiểm tra thiết bị Giáo dục Quốc 

phòng và An ninh tại huyện Hàm 

Tân, Tánh Linh. 

GDTrH và GDCN-

GDTX 

- Kiểm tra công tác quản lý các cơ 

sở Giáo dục Mầm non ngoài công 

lập và xây dựng trường chuẩn quốc 

gia tại huyện Tuy Phong. 

- Họp nhóm cốt cán, hội thảo chuyên 

đề môn Toán lớp 2, Địa lớp 5, Tiếng 

Việt 3, Tin học 4, Tiếng Anh cấp 

tỉnh, tại Tuy Phong. 

Mầm non và Tiểu 

học 
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Ngày Buổi Nội dung công tác 
Phòng chủ trì và 

thực hiện 

23/3-24/3 

(thứ Ba-thứ Tư) 
 

Kiểm tra chuyên môn Trường THPT 

Ngô Quyền. 

GDTrH và GDCN-

GDTX 

24/3-26/3 

(thứ Tư-thứ Sáu) 

 
 

Thanh tra việc thực hiện các quy 

định về thu chi tài chính, sửa chữa 

cơ sở vật chất, mua sắm tài sản, thiết 

bị của Trường THPT Quang Trung. 

Thanh tra Sở 

25/3-26/3 

(thứ Năm-thứ Sáu) 
 

Hội nghị chuyên đề môn GDCD cấp 

THCS tại Trường THCS Nguyễn 

Du, thành phố Phan Thiết. 

GDTrH và GDCN-

GDTX 

Kiểm tra các nội dung trọng tâm cấp 

học mầm non của năm học 2020-

2021 tại Tánh Linh. 

Mầm non và Tiểu 

học 

29/3 

(thứ Hai) 
 

Họp tác giả biên soạn tài liệu giáo 

dục địa phương tại Hội trường Sở. 

GDTrH và GDCN-

GDTX 

31/3 

(thứ Tư) 
 

Họp tháng định kỳ. Văn phòng Sở 

Họp Đảng ủy Đảng ủy Sở 

Họp Tập thể Lãnh đạo Sở. Lãnh đạo Sở  

 
Nơi nhận:   
-Văn phòng Bộ GD&ĐT;  

-Văn phòng Tỉnh ủy; 

-Văn phòng UBND tỉnh; 

-Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở; 

-Phòng ban Sở, Cty CP S-TB; 

-Công đoàn ngành GD tỉnh; 

-Phòng Văn xã huyện Phú Quý; 

-Phòng GD&ĐT, đơn vị trực thuộc; 

-Lưu: VT, VP Hạnh (02b). 

 

TL. GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

Phạm Đăng Lâm 
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