UBND QUẬN NGŨ HÀNH SƠN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 618/PGDĐT-THHC

Ngũ Hành Sơn, ngày 29 tháng 12 năm 2012

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2012
I. Công tác trọng tâm
1. Sinh hoạt kỉ niệm 68 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt
Nam (22/12/1944 – 22/12/2012) và Ngày Hội Quốc phòng toàn dân.
2. Tổ chức sinh hoạt chủ điểm “Ngày thế giới phòng chống AIDS và Ngày
dân số Việt Nam” 01/12/2012.
3. Hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị, trường học giải ngân, khóa sổ kế toán
cuối năm và báo cáo quyết toán năm 2012; tổng hợp kiểm kê tài sản 0 giờ ngày
01/01/2013; tổ chức giao kế hoạch dự toán thu, chi ngân sách tạm thời năm 2013
4. Hướng dẫn ôn tập và kiểm tra chất lượng Học kì I năm học 2012 –
2013, tham gia thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp thành phố. Tiếp tục bồi
dưỡng các đội tuyển dự thi học sinh giỏi cấp thành phố lớp 9, tham dự Hội khỏe
Phù Đổng năm học 2012 – 2013 cấp thành phố. Hướng dẫn các trường báo cáo
sơ kết học kỳ I năm học 2012 – 2013. Tiếp tục tổ chức các chuyên đề chuyên
môn các cấp học. Kiểm tra công tác dạy thêm ngoài giờ của các trường học và
giáo viên các cấp học; chương trình tiếp sức đến trường, chương trình người bạn
đồng hành.
5. Các đơn vị, trường học báo cáo thống kê hồ sơ trường giữa năm học
2012-2013.
6. Kiểm tra định kỳ công tác Xóa mù chữ và Phổ cập giáo dục năm 2012.
7. Hướng dẫn các trường giáo dục học sinh thực hiện an toàn giao thông
trong thời gian đến và trong dịp Tết Dương lịch, Tết Âm lịch. Kiểm tra các đơn
vị, trường học về việc cấm vận chuyển, tàng trữ, đốt pháo.
8. Tổ chức chấm chọn sáng kiến kinh nghiệm, khảo sát giáo viên dạy giỏi,
chiến sĩ thi đua cơ sở các cấp năm học 2012 – 2013.
9. Kiểm tra công tác chỉ đạo thực hiện chương trình giáo dục Mầm non;
kiểm tra công tác quản lý bán trú – VSATTP tại các trường Mầm non, Tiểu học.
Kiểm tra tình hình thực hiện Thông tư 13/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào
tạo Quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích
trong cơ sở giáo dục Mầm non.
10. Tiếp tục thanh tra hoạt động sư phạm nhà giáo; thanh tra chuyên đề;
kiểm tra việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua năm 2012 và
công tác tổ chức thi ở các đơn vị, trường học trực thuộc.
11. Lập kế hoạch xây dựng cơ quan văn hoá năm 2013.
12. Chuẩn bị nội dung Hội nghị công nhân viên chức đầu năm 2013.
Hướng dẫn sơ kết công tác Công đoàn Học kỳ I năm học 2012 – 2013.
13. Giao ban đánh giá công tác hoạt động Quý 3, 4 và triển khai công tác
hoạt động năm 2013 của các TTHTCĐ.
14. Triển khai cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 42.
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II. Công tác cụ thể
Thời gian

Từ 01/12/2012
đến 02/12/2012
Từ 03/12/2012
đến 05/12/2012
Từ 03/12/2012
đến 15/12/2012

Ngày 04/12/2012

Nội dung

- Thi Olympic tiếng Anh qua mạng cấp trường.
- Thanh thanh hoạt động sư phạm của nhà giáo theo quyết định
362/QĐ-PGDĐT ngày 29 tháng 11 năm 2012.
- Triển khai giảng dạy GD GNRRTT.
Thành phần: Theo Kế hoạch.
Địa điểm: Tại Trường TH Lê Lai.
- Kiểm tra công tác Thư viện Trường TH Lê Lai.
Thành phần và địa điểm: Theo Quyết định.
- 14h00 Tập huấn công tác Y tế trường học tại Phòng GD&ĐT
Thành phần: Cán bộ y tế các trường học MN, TH, THCS.
Địa điểm: Hội trường Phòng GD&ĐT.
- 14h00 Sở GD&ĐT Họp giao ban chuyên môn cấp tiểu học.
Thành phần: Lãnh đạo và CV phụ trách tiểu học các Phòng
GD&ĐT.
Địa điểm: Tại trường TH Dũng Sĩ Thanh Khê.

Ngày 05/12/2012
Từ 05/12/2012
đến 06/12/2012

Ngày 06/12/2012

- 8h00 Tham gia tập huấn Giáo dục tài nguyên môi trường biển
đảo Việt Nam.
Thành phần: CBQL và GV các trường Tiểu học.
Địa điểm: Tại TH Phù Đổng, quận Hải Châu.
ngày 12-13/12/2012 tại TH Ngô Gia Tự - Sơn Trà.
- 8h00 Tập huấn nâng cao năng lực cán bộ QLCT, giám sát và
đánh giá thực hiện CTMT quốc gia GD&ĐT.
Thành phần: Hiệu trưởng và Văn thư-Giáo vụ các trường MN,
TH, THCS.
Địa điểm: Hội trường Phòng GD&ĐT.
- 14h00 Tổ chức tổng kết Hội khỏe Phù Đổng năm học 20112012 và triển khai kế hoạch HKPĐ năm học 2012-2013.
Thành phần: Lãnh đạo phòng; đ/c Minh Sơn; đ/c Trí Dũng;
giáo viên dạy Thể dục các trường TH, THCS.
Địa điểm: Hội trường Phòng GD&ĐT.
- Hạn cuối các trường THCS nộp đăng ký và lệ phí đề thi về
Phòng GD&ĐT (đ/c Mân Tổ THCS nhận).

Ngày 07/12/2012

- 8h00 Giao ban Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng THCS, TH,MN
tại Trường TH Nguyễn Duy Trinh.
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Ngày 07/12/2012

Ngày 09/12/2012
Từ 10/12/2012
đến 15/12/2012
Từ 12/12/2012
đến 13/12/2012
Từ 13/12/2012
đến 14/12/2012
Từ 13/12/2011
đến 15/12/2012
Ngày 14/12/2012
Ngày 15/12/2012

Ngày 17/12/2012
Từ 17/12/2011
đến 28/12/2012
Từ 18/12/2012
đến 21/12/2012
Ngày 19/12/2012

Ngày 20/12/2012

- 14h00 Họp BCH CĐGD quận mở rộng triển khai công tác
công đoàn từ nay đến kết thúc học kỳ I.
Thành phần: BCH CĐGD; Chủ tịch công đoàn các trường MN,
TH, THCS.
Địa điểm: Hội trường Phòng GD&ĐT.
- 14h00 Họp giao ban HT, PHT mầm non và Họp Ban hướng
dẫn nghiệp vụ cấp quận.
Thành phần: HT, PHT, thành viên Ban hướng dẫn nghiệp vụ
cấp quận.
Địa điểm: Tại Trường MN Bạch Dương.
- Tổ chức HKPĐ môn Việt dã cấp quận.
Thành phần và địa điểm: Theo Kế hoạch.
- Triệu tập đại biểu dự Đại hội CĐGDTP lần thứ X, nhiệm kỳ
2013 – 2018, tham gia trưng bày hình ảnh hoạt động và các
thành tựu giáo dục giai đoạn 2008 - 2013 chào mừng Đại hội.
(Ban thường vụ CĐGD; tại CĐGDTP).
- 8h00 Tham gia tập huấn Giáo dục tài nguyên môi trường biển
đảo Việt Nam.
Thành phần: CBQL và GV các trường TH.
Địa điểm: Tại TH Ngô Gia Tự, quận Sơn Trà.
- Sở GD&ĐT Thanh tra công tác dạy thêm, học thêm tại 02
phòng GD&ĐT.
Thành phần và địa điểm: Theo quyết định.
- Kiểm tra công nhận cơ quan văn hóa năm 2012.
Thành phần và địa điểm: Theo Quyết định.
- Nhận hồ sơ kế hoạch kiểm tra học kỳ I năm học 2012 – 2013
của các trường THCS (đ/c Hoành Tổ THCS nhận).
- Tổ chức HKPĐ môn Cờ vua cấp quận.
Thành phần và địa điểm: Theo Kế hoạch.
- Lãnh đạo các trường THCS nhận đề thi lớp 9 tại Sở GD&ĐT
từ 8h00 đến 11h00;
- Lãnh đạo các trường THCS nhận đề thi lớp 6, 7, 8 tại Phòng
GD&ĐT từ 14h00 đến 16h30.
- Hội thi giáo viên dạy giỏi (phần thực hành)
- Các trường THCS tổ chức công tác kiểm tra học kỳ I năm học
2012 – 2013.
- Tham gia dự thi HKPĐ môn Việt dã cấp thành phố.
Thành phần và địa điểm: Theo Kế hoạch.
- 8h00 Sở GD&ĐT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác
PCGDMN, GDTH, GDTrH giai đoạn (2010-2011) và triển khai
thực hiện kế hoạch số 10/TW, CT 15/TU, Quyết định số 6372
của UBND thành phố giai đoạn 2012-2020.
3

Ngày 20/12/2012

Ngày 21/12/2012
Từ 22/12/2012
đến 25/12/2012
Từ 24/12/2012
đến 28/12/2012
Ngày 26/12/2012

Ngày 27/12/2012

Ngày 28/12/2012

Thành phần: Theo giấy mời.
Địa điểm: Hội trường Sở GD&ĐT.
- 14h00 Giao ban công tác TTHTCĐ Quý 4 năm 2012.
Thành phần: Theo Giấy mời.
Địa điểm: Hội trường Phòng GD&ĐT.
- Hướng dẫn CĐCS sơ kết hoạt động Công đoàn học kỳ I.
UBKT CĐ tiến hành kiểm tra tài chính Công đoàn đồng cấp
năm 2012.
- Thanh tra HDSPNG Giáo dục mầm non.
- 14h00 Họp Giao ban công tác Văn thư-lưu trữ năm 2012.
Thành phần: Cán bộ Văn thư các trường MN, TH, THCS.
Địa điểm: Hội trường Phòng GD&ĐT.
- 14h00 Họp kiểm tra công tác XMC-PCGD định kỳ năm 2012.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo các phòng GD&ĐT.
Địa điểm: Sở GD&ĐT.
- 8h00 Kiểm tra công tác XMC-PCGD định kỳ năm 2012.
Thành phần: Theo Quyết định.
Địa điểm: Trung tâm GDTX-KTTH-HN&DN quận Hải Châu.
- Các trường MN, TH, THCS nộp báo cáo hồ sơ trường giữa
năm học 2012-2013 (đ/c Hoàng Tổ THHC nhận).

Từ 29/12/2012
đến 01/01/2013
Ngày 01/01/2013

- Nghỉ Tết Dương lịch năm 2013.
- Kiểm kê tài sản cuối năm 2012 thời điểm 0 giờ ngày
01/01/2013 tại các đơn vị, trường học.

Nơi nhận:
- Sở GD&ĐT;
- VP. Quận uỷ, VP. UBND quận;
- Lãnh đạo Phòng, Công đoàn GD quận;
- Các bộ phận công tác của Phòng;
- Các trường MN, TH, THCS;
- Lưu: VT, THHC.

TRƯỞNG PHÒNG
(Đã kí và đóng dấu)
Nguyễn Lâm

4

