UBND TỈNH ĐĂK LĂK
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM HỌC 2019 - 2020
(Kèm theo Công văn số 1430 /SGDĐT - VP ngày 11/9/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

THÁNG

9/2019

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐƠN VỊ
THỰC HIỆN

- Chỉ đạo toàn ngành triển khai các hoạt động đầu năm học và khai giảng
năm học 2019-2020

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

Các phòng CMNV, các đơn vị
trực thuộc, các phòng GDĐT

- Chỉ đạo toàn ngành triển khai phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu
năm học 2019-2020
- Báo cáo nhanh đầu năm học 2019 - 2020
VĂN PHÒNG

- Tiếp tục triển khai xây dựng Phòng Truyền thống Ngành GDĐT (Giai đoạn
1 - 2019)
- Phát động cuộc thi "Những kỷ niệm sâu sắc về thầy/cô và mái trường mến
yêu" năm 2019; cuộc thi ''Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học và làm
theo lời Bác" lần thứ III

Các phòng CMNV, các đơn vị
trực thuộc, các phòng GDĐT
Các phòng CMNV, Hội Cựu
Giáo chức, Hội Khuyến học
Các phòng CMNV, các đơn vị
trực thuộc, các phòng GDĐT;
báo GD&TĐ

- Thanh tra hành chính Ban Nghiên cứu giáo dục học sinh dân tộc.
- Thanh tra thi lập đội tuyển dự thi HSG quốc gia (Hội đồng thi)

THANH TRA

Phòng TCCB, GDTrH

- Hướng dẫn công tác quy hoạch đi học Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ năm 2020.
- Nhận hồ sơ và xét duyệt tinh giản biên chế 6 tháng đầu năm 2020.
- Xây dựng kế hoạch nhân sự quý IV năm 2019.
- Thẩm định tham mưu thành lập một số Trung tâm Tin học, Ngoại ngữ.

TỔ CHỨC
CÁN BỘ

P.KH-TC và chuyên môn
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- Tổ chức tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực
thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, năm 2019.
- Lựa chọn đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán các cơ sở giáo dục
giáo dục phổ thông.
- Triển khai kế hoạch tổ chức xét thăng hạng giáo viên mầm non, tiểu học từ
hạng IV lên hạng III.
- Xây dựng đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng III lên hạng II.
- Giao biên chế viên chức cho các đơn vị trực thuộc.
- Kiểm tra tình hình thực hiện việc đáp ứng điều kiện CSVC cho năm học
mới.
- Đấu thầu và Kiểm tra việc thực hiện bàn giao thiết bị giáo dục năm học
2018-2019.
- Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các khoản thu đầu năm học 20192020.
- Triển khai Dự án THCS vùng khó khăn nhất.

Các đơn vị trực thuộc

KẾ HOẠCH
TÀI CHÍNH

- Triển khai việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn II,
chương trình mục tiêu theo kế hoạch.

Các đơn vị trực thuộc

Các đơn vị trực thuộc

- Bảo vệ dự toán ngân sách năm 2020 các đơn vị do Sở quản lý, giao dự toán
bổ sung ngân sách..
- Hướng dẫn và triển khai nhiệm vụ GDMN năm học 2019-2020.
- Kiểm tra tình hình hoạt động đầu năm học tại một số trường MG-MN (thuộc
2-3 phòng GD).
- Chỉ đạo đơn vị cấp xã tự kiểm tra và hoàn thành hồ sơ đề nghị công nhận
cấp xã đạt chuẩn PCGDMNTNT năm 2019.
- Tập huấn thống kê Cơ sở dữ liệu ngành và tập huấn học trực tuyến Elearning cho CBQL và GVMN
- Tổng h p báo cáo số liệu đầu năm học

Các phòng GDĐT
GIÁO DỤC
MẦM NON

Các phòng GDĐT, BCĐ
PCGD-XMC cấp xã, huyện
Các phòng GDĐT,
đơn vị trực thuộc
Các phòng GDĐT
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- Triển khai nhiệm vụ năm học 2019 -2020 đối với giáo dục tiểu học

GIÁO DỤC
TIỂU HỌC

Các phòng GD&ĐT

- Họp giao ban lãnh đạo, chuyên viên phụ trách GDTH PGDĐT đầu năm học

Các phòng GD&ĐT

- Hướng dẫn, triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với GDTrH

- Văn phòng
- Các phòng, ban chuyên môn

- Tập huấn giáo viên Giáo dục thể chất và QP- AN
- Tổ chức vòng thi Ý tưởng sáng tạo khoa học, kỹ thuật năm 2019-2020
- Triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 và kiểm tra đánh giá chất lư ng
học viên đầu năm.
- Duyệt hồ sơ tuyển sinh GDTX cấp THPT năm học 2019-2020 (đợt 1).
- Phối h p kiểm tra thành lập và cấp phép hoạt động TT NN-TH, tư vấn du
học. và kiểm tra hoạt động các trung tâm NN-TH và công tác tư vấn du học
tại các đơn vị trên địa bàn tỉnh.
- Thực hiện kế hoạch sáp nhập trường TCSP MN vào trường CĐSP Đắk Lắk
- Họp cán bộ chuyên trách GDTX các phòng GDĐT
- Triển khai kế hoạch khảo thí và Kiểm định CLGD, Công nghệ thông tin
năm học 2019-2020.
- Tổ chức thi lập đội tuyển dự thi HSG quốc gia năm học 2019-2020
- Triển khai thu thập dữ liệu số hóa bằng THPT (đ t 2)
- Đánh giá ngoài để công nhận trường đạt chuẩn quốc gia và KĐCLGD (theo
kế hoạch CSGD)
- Chỉ đạo, tổ chức các hoạt động thực hiện tháng “An toàn giao thông” năm
2019; phát động cuộc thi viết và thuyết trình tuyên truyền ATGT về chủ đề
“Giao thông An toàn - Hạnh phúc của mọi người, mọi nhà”; cấp phát tài liệu
tuyên truyền về ATGT.
- Ban hành kế hoạch tổ chức Hội thao, Hội diễn của Ngành, chỉ đạo các cơ sở
giáo dục tổ chức Hội thao, Hội diễn tại địa phương.
- Kiểm tra công tác triển khai thực hiện tập thể dục buổi sáng, giữa giờ và võ
cổ truyền ở các trường phổ thông.

GIÁO DỤC
TRUNG HỌC

TCCB, GDTX-CN
GDTX-CN
Các đơn vị GDTX..

GIÁO DỤC
THƯỜNG
XUYÊNCHUYÊN
NGHIỆP

KHẢO THÍ,
KIỂM ĐỊNH
CLGD - CNTT

Các phòng CM Sở
Các phòng CMNV Sở, các
đơn vị
Các phòng CMNV Sở,
Trường CSSP, TCSPMN.
Các phòng GDĐT
Phòng GDTrH

Các phòng CM, các đơn vị
- Ban ATGT tỉnh, các phòng
ban CM Sở, các CSGD
CHÍNH TRỊ
TƯ TƯỞNG

- CĐN, các phòng ban CM Sở,
các CSGD
- Các CSGD, phòng GDĐT
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Các phòng CMNV; phòng
GDĐT, các đơn vị trực thuộc

- Kiểm tra đầu năm học 2019-2020
- Hội nghị tập huấn, triển khai sử dụng Hệ thống quản lý và điều hành văn
bản điện tử Idesk đối với các đơn vị trực thuộc

VĂN PHÒNG

Các đơn vị thuộc khối TĐ số
6; các phòng CMNV

- Hội thao Khối thi đua số 6
Thanh tra hành chính Trường THPT Quang Trung, THPT Nguyễn Bỉnh
Khiêm.
- Tiếp tục tổ chức tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập
trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, năm 2019
- Phối h p với Viettel Đắk Lắk cấp tài khoản cho đội ngũ cán bộ quản lý và
giáo viên cốt cán các cơ sở giáo dục giáo dục phổ thông.
- Tiếp tục cử cán bộ. giáo viên đi học Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ năm 2019.

Các đơn vị trực thuộc

THANH TRA

Phòng KHTC, GDTrH

TỔ CHỨC
CÁN BỘ

P.KH-TC và chuyên môn

- Tổng h p kết quả bồi dưỡng chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ hè 2019.
- Triển khai Kế hoạch xét thăng hạng giáo viên THCS, THPT hạng 2.
- Tổ chức xét thăng hạng giáo viên mầm non, tiểu học.
- Hướng dẫn chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức.
- Hoàn thành công tác thống kê đầu năm học 2019-2020
- Hoàn thành các thủ tục đầu tư các công trình, mua sắm thiết bị thuộc kế
hoạch năm 2019.
- Kiểm tra đẩy nhanh tiến độ XD hạng mục nhà đa năng trường THPT
Chuyên Nguyễn Du, Trường THPT Hai Bà Trưng.
- Kiểm tra thực hiện quy chế chuyên môn một số phòng GDĐT.
- Tập huấn thống kê Cơ sở dữ liệu ngành và tập huấn học trực tuyến Elearning cho CBQL và GVMN
- Chỉ đạo các huyện tự kiểm tra và hoàn thành hồ sơ đề nghị công nhận cấp
huyện đạt chuẩn PC GDMNTNT năm 2019.
- Kiểm tra công nhận thư viện chuẩn, trường đạt chuẩn quốc gia
- Kiểm tra chuyên môn 01 phòng GDĐT

KẾ HOẠCH
TÀI CHÍNH

Các phòng GDĐT
GIÁO DỤC
MẦM NON

Các phòng GD-ĐT, đơn vị
trực thuộc
Các phòng GDĐT, BCĐ
PCGD-XMC cấp huyện

GIÁO DỤC
TIỂU HỌC
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- Các đơn vị huyện (TX, TP) tổ chức kiểm tra công nhận hoặc công nhận lại
PCGDTH
- Tổ chức hội nghị, tập huấn về triển khai NCKH và tổ chức cuộc thi KHKT
năm học 2019-2020
- Bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi THPT dự thi Quốc gia

ĐH Duy Tân, ĐH Tây
Nguyên, ĐHSPKT TP. HCM
THPT chuyên Nguyễn Du

- Tổ chức Hội nghị tuyển sinh và xây dựng Kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu
cấp năm học 2020-2021

KH-TC,
TCCB,
KT&KĐCLCNTT, GDTH

- Tổ chức thi nghề phổ thông và triển khai kế hoạch dạy nghề phổ thông năm
học 2019-2020

Các TTGDTX, Thanh tra,
GDTX

- Tham quan học tập về việc triển khai hoạt động trải nghiệm sáng tạo và giáo
dục STEM
- Tổ chức Tuần lễ hướng ứng học tập suốt đời năm 2019 (dự kiến từ ngày 0107/10/2019).
- Hội nghị nâng cao chất lư ng dạy học các TTGDNN-GDTX, TTGDTX tỉnh
các trường có dạy chương trình GDTX cấp THPT; củng cố sinh hoạt cụm
chuyên môn
- Kiểm tra TT GDNN-GDTX Krông Bông; Lắk, phòng GDĐT Krông Bông;
Lắk về hoạt động GDTX.
- Tổ chức kỳ kiểm tra tập trung tiếng DTTS và giám sát công tác thi, cấp
chứng chỉ NN, ứng dụng CNTT tại các trung tâm TH-NN
- In bằng tốt nghiệp THPT năm 2019
- Đánh giá ngoài để công nhận trường đạt chuẩn quốc gia và KĐCLGD (theo
kế hoạch CSGD)
- Kiểm tra cải tiến chất lư ng giáo dục

Các phòng CMNV
- Văn phòng Sở, Phòng KHTC, phòng CM Sở.
GIÁO DỤC
THƯỜNG
XUYÊNCHUYÊN
NGHIỆP

- Tổ chức cuộc thi nấu ăn, cắm hoa chào mừng kỷ niệm ngày Phụ nư Việt
Nam 20/10/2019.

- Phòng CM.
Thanh
tra
Sở,
Phòng
KT&KĐCLGD-CNTT

KHẢO THÍ,
KĐCLGD - CNTT

- Kiểm tra công tác chính trị tư tưởng, an ninh trật tự, y tế trường học tại:
EaSúp, Buôn Đôn.
- Tham gia thi đấu môn Cầu lông giải Người giáo viên Nhân dân tại Đà Nẵng

- Văn phòng Sở, phòng CM
nghiệp vụ.

CHÍNH TRỊ
TƯ TƯỞNG

Các CSGD

Các phòng GDĐT, trường
THPT
CĐN, các phòng ban CM, các
CSGD
CĐN, các phòng ban CM, các
CSGD
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Trung tâm YTDP, các huyện
thuộc xã “Vệ sinh toàn xã”
năm 2019

Tổ chức cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Nhà vệ sinh ước mơ của em”

- Tổ chức toạ đàm kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam; đón nhận Huân chương
Lao động hạng Hai và triển khai các hoạt động khác chào mừng ngày Nhà
giáo Việt Nam
- Tổng h p đánh giá cuộc thi "Những kỷ niệm sâu sắc về thầy/cô và mái
trường mến yêu" năm 2019; ban hành Nội san Giáo dục Đắk Lắk chuyên đề
kỷ niệm 20/11
- Thanh tra hành chính THPT Nguyễn Thị Minh Khai, THPT Phan Đình
Phùng

VĂN PHÒNG

THANH TRA

- Kiểm tra nhân sự các trường THPT tư thục
- Tổ chức xét thăng hạng giáo viên THCS, THPT hạng 2.
- Thống kê đội ngũ giáo viên mầm non, phổ thông.
- Thẩm định tham mưu thành lập một số Trung tâm Tin học, Ngoại ngữ.
- Hướng dẫn kê khai tài sản năm 2019.
- Hướng dẫn đánh giá, xếp loại công chức năm 2019.
- Kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo
đức nhà giáo các đơn vị trực thuộc; công tác quản lý hồ sơ viên chức.
- Tổng h p, xét duyệt danh sách đăng ký đi học Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ năm
2020.
- Bàn giao hồ sơ về XDCB các dự án và chương trình mục tiêu năm 2019 cho
các đơn vị thụ hưởng.

TỔ CHỨC
CÁN BỘ

Các phòng chuyên môn

- Kiểm tra Tài chính, CSVC các đơn vị trực thuộc.

KẾ HOẠCH
TÀI CHÍNH

Các đơn vị trực thuộc và đơn
vị liên quan

- Tập huấn quản lý tài sản, tài chính cho chủ tài khoản và kế toán
- Tổ chức kiểm tra hồ sơ công nhận các huyện đạt chuẩn PC GDMNTNT năm
2019.
- Kiểm tra công nhận thư viện chuẩn, trường đạt chuẩn quốc gia

GIÁO DỤC
MẦM NON

Các phòng GDĐT, BCĐ
PCGD-XMC cấp huyện, tỉnh

- Tổ chức kiểm tra PCGDTH cấp tỉnh

GIÁO DỤC
TIỂU HỌC
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- Kiểm tra chuyên môn 01 phòng GDĐT
- Tập huấn nâng cao năng lực quản trị nhà trường chuẩn bị CTGDPT mới.
- Tổ chức Hội nghị giao ban, nâng cao chất lư ng giáo dục trung học năm học
2019-2020
- Hội thi Giáo viên chủ nghiệm giỏi cấp tỉnh bậc trung học

GIÁO DỤC
TRUNG HỌC

- Phối h p chỉ đạo xét tốt nghiệp bổ túc THCS (đ t 2).
- Họp cán bộ chuyên trách GDTX các phòng GDĐT.
- Kiểm tra Trung tâm GDTX tỉnh; TT GDNN-GDTX Tp BMT, phòng GDĐT
Tp BMT về hoạt động GDTX.
- Kiểm tra chuyên môn dạy chương trình GDTX cấp THPT và liên kết đào
tạo tại trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk.
- Kiểm tra hoạt động các trung tâm ngoại ngữ, tin học và trung tâm tư vấn du
học trên địa bàn tỉnh.
- Kiểm tra công tác chuyên môn, tuyển sinh khối ngành đào tạo giáo viên tại
trường các trường TC có đào tạo giáo viên.
- Giám sát công tác tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT, ngoại ngữ tại
các trung tâm TH-NN.
- Đánh giá ngoài để công nhận trường đạt chuẩn quốc gia và KĐCLGD (theo
kế hoạch CSGD)
- Kiểm tra cải tiến chất lư ng giáo dục

GIÁO DỤC
THƯỜNG
XUYÊN
- CHUYÊN
NGHIỆP

Các Phòng GDĐT, Trường
THPT
- Phòng Khảo thí - KĐ CLGD
và GDTrH.
- Hội khuyến học tỉnh, phòng
Khảo thí - KĐCLGD
- Phòng TCCB; Thanh tra
- Phòng TC-CB; Thanh tra,
- Phòng TC-CB; Thanh tra
- Thanh tra
- Phòng Khảo thí - KĐCLGD,
Thanh tra.

KHẢO THÍ,
KĐCLGD - CNTT

- Phối h p tổ chức Giải đua xe đạp “Về nguồn”.
- Hội nghị triển khai Đề án “Văn hóa ứng xử trong nhà trường”
- Tổ chức Hội thi Tiếng hát người giáo viên cấp tỉnh; công diễn văn nghệ cấp
tỉnh nhân dịp 20/11.
- Tổ chức Hội thao truyền thống ngành GDĐT lần thứ XXXVII-2019
- Kiểm tra đánh giá và báo cáo việc thực hiện hoạt động truyền thông và duy
trì nhà vệ sinh, rửa tay xà phòng đối với các trường thuộc xã “Vệ sinh toàn
xã” năm 2019

Các phòng CM, trường THPT

Các CSGD
Sở VH-TDTH

CHÍNH TRỊ
TƯ TƯỞNG

- Các phòng CM, các đơn vị
các phòng GDĐT
- Các CSGD, phòng GDĐT
Các CSGD, phòng GDĐT
Trung tâm YTDP, các huyện
thuộc xã “Vệ sinh toàn xã”
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12/2019

- Tổng h p báo cáo khảo sát đo lường mức độ hài lòng của người dân đối với
dịch vụ giáo dục công
- Tổ chức thăm tặng quà cho các đơn vị Bộ đội kết nghĩa, các cựu quân nhân
của cơ quan nhân kỷ niệm ngày truyền thống Quân đội ND Việt Nam

Các phòng CM, CĐN
VĂN PHÒNG

- Tổ chức Hội thảo truyền thông về văn hóa giao thông
- Tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thi đua, khen thưởng năm học
2019-2020
- Nghiệm thu sơ bộ, quyết toán công trình Phòng Truyền thống Ngành GDĐT
(Giai đoạn 1)
- Thanh tra hành chính trường THPT Lê Hồng Phong.
- Thanh tra chuyên ngành phòng Phòng GDĐT Krông Pắc

THANH TRA

Các phòng CM, CĐN
Các phòng CM, các đơn vị
trực thuộc; các phòng GDĐT
Các phòng CM, các đơn vị
trực thuộc; các phòng GDĐT
Phòng
KHTC,các
phòng
CMNV, Hội CGC, Hội KH,
đơn vị thi công
Phòng GDTrH, KHTC, TCCB
Phòng
GDTrH,
GDTH,
GDMN,
KHTC,
TCCB,
GDTX-CN

- Tổ chức xét nâng lương và phụ cấp thâm niên 6 tháng cuối năm 2019.
- Kiểm tra việc cập nhật Cơ sở dữ liệu các đơn vị 6 tháng cuối năm 2019.
- Xây dựng kế hoạch nhân sự quý I năm 2020.
- Tổng h p kết quả kê khai tài sản năm 2019; kết quả đánh giá, xếp loại công
chức năm 2019.
- Tổng h p, báo cáo việc thực hiện Kế hoạch nâng cao năng lực ứng xử sư
phạm, đạo đức nhà giáo.
- Làm việc với Sở Tài chính, Sở KHĐT để có số liệu chính thức trình UBND
tỉnh giao Quyết định chỉ tiêu kinh tế, xã hội năm 2020.
- Chỉ đạo các đơn vị khóa sổ, kiểm kê cuối năm 2019.
- Phê duyệt quyết toán các công trình hoàn thành
- Tập trung giải ngân kinh phí chương trình, dự án để đạt tiến độ đảm bảo giải
ngân 100%.
- Thoả thuận với Sở Tài chính, Sở KHĐT về phân bổ kinh phí CTMT năm
2020 (nếu có nguồn).

TỔ CHỨC
CÁN BỘ

KẾ HOẠCH
TÀI CHÍNH

P.KH-TC và chuyên môn

Các sở, ngành;
Các đơn vị trực thuộc

- Giao dự toán năm 2020 cho các đơn vị trực thuộc
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- Hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh công nhận trường mầm non đạt chuẩn
Quốc gia năm 2019.
- Kiểm tra công nhận thư viện chuẩn, trường đạt chuẩn quốc gia
- Kiểm tra chuyên môn 01 phòng GDĐT
- Tập huấn ứng dụng CNTT trong quản lý nhà trường
- Hướng dẫn ôn tập, kiểm tra và Sơ kết học kỳ I

GIÁO DỤC
MẦM NON

VP, các phòng GD&ĐT
GIÁO DỤC
TIỂU HỌC

KT&KĐCLGD-CNTT
Văn phòng

- Hội thao Quốc phòng-An ninh học sinh THPT lần thứ V cấp cơ sở

VP,
KHTC,
HĐGDQPAN tỉnh

- Kiểm tra TT GDNN-GDTX Krông Năng, Krông Buk; phòng GD-ĐT Krông
Năng, Krông Buk về hoạt động GDTX.

- Phòng CM, Thanh tra Sở.

- Tổ chức kỳ kiểm tra, cấp chứng chỉ tiếng DTTS và Giám sát công tác tổ
chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT, ngoại ngữ tại các trung tâm TH-NN.

- Phòng
KĐCLGD,
Tra Sở.

- Kiểm tra chuyên môn dạy chương trình GDTX cấp THPT tại trường CĐ
Công nghệ Tây Nguyên và trường Cao đẳng nghề Đắk Lăk, trường VHNT
Đắk Lắk.

GIÁO DỤC
THƯỜNG
XUYÊN
CHUYÊN
NGHIỆP

- Kiểm tra công nhận lại đạt chuẩn PCGD, XMC năm 2019 các huyện, thị xã
và thành phố.

01/2020

Các phòng GD&ĐT

- Kiểm tra cải tiến chất lư ng giáo dục
- Đánh giá ngoài để công nhận trường đạt chuẩn quốc gia và KĐCLGD (theo
kế hoạch CSGD)
- Kiểm tra việc tổ chức “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh” cho HSSV theo tinh thần Chỉ thị 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ
Chính trị khóa XII tại các trường THPT trên địa bàn thành phố Buôn Ma
Thuột.
- Kiểm tra đánh giá và báo cáo việc thực hiện hoạt động truyền thông và duy
trì nhà vệ sinh, rửa tay xà phòng đối với các trường thuộc xã “Vệ sinh toàn
xã” năm 2019
- Tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết học kỳ I, năm học 2019-2020
- Tổ chức Mẹ Việt Nam anh hùng, đồn Biên phòng và Buôn kết nghĩa trước
Tết Nguyên đán
- Chuẩn bị công việc đón Tết Nguyên đán của cơ quan

KHẢO THÍ,
KĐCLGD-NTT

CTTT,

Khảo thí và
GDTrH, Thanh

- Phòng GDTrH, Thanh tra,
Văn phòng
- Các phòng CM Sở và phòng
GD-ĐT huyện, thị xã, thành
phố.
Các CSGD
Các CSGD
Các CSGD

CHÍNH TRỊ
TƯ TƯỞNG

Trung tâm YTDP, các huyện
thuộc xã “Vệ sinh toàn xã”
Các phòng CM, các đơn vị
VĂN PHÒNG

Các phòng CM,CĐN
KHTC
9

- Thanh tra chuyên ngành Trường ĐH Buôn Ma Thuột; Cao đẳng Văn hóa Nghệ
thuật
- Thanh tra hành chính Trường THPT Phan Chu Trinh
- Thẩm định tham mưu thành lập một số Trung tâm Tin học, Ngoại ngữ.
- Xây dựng kế hoạch xét thăng hạng giáo viên THCS và THPT.
- Hoàn thành hồ sơ và báo cáo kết quả kê khai tài sản năm 2019; kết quả đánh
giá, xếp loại công chức năm 2019.
- Triển khai thực hiện Quyết định giao chỉ tiêu kinh tế, xã hội năm 2020 của
Chủ tịch UBND tỉnh.
- Đối chiếu, khóa sổ kế toán và thực hiện lập báo cáo tài chính năm 2019 cho
Nguồn NS tỉnh, các dự án và vốn đầu tư thuộc KP Chương trình mục tiêu.
- Thực hiệc công tác thống kê học kỳ 1 năm học 2019-2020.
- Kiểm tra CSVC, tài chính các đơn vị trực thuộc.
- Thống kê giáo dục chuyên nghiệp năm học 2019-2020.
- Kiểm tra tình hình hoạt động các trường, nhóm, lớp mầm non độc lập tư thục
(thuộc 2-3 phòng GD).
- Giao ban sơ kết HK1, năm học 2019-2020
- Tập huấn hỗ tr cơ sở GDMN nâng cao chất lư ng tập huấn chuyên đề "Xây
dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm" cho 1 số huyện trên địa bàn tỉnh.
- Sơ kết nhiệm vụ học kỳ I, năm học 2019-2020

THANH TRA
TỔ CHỨC
CÁN BỘ

- Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Đắk Lắk lần thứ XV-2020 (Giai đoạn 1)
- Triển khai Kế hoạch XD XHHT năm 2020.
- Hoàn thành công nhận lại đạt chuẩn PCGD, XMC các huyện, thị xã và thành
phố đề nghị Bộ GDĐT công nhận lại.

Phòng KHTC, GDTrH
Sở Nội vu
GDTX-CN

KẾ HOẠCH
TÀI CHÍNH

Các đơn vị trực thuộc
GDTX-CN

GIÁO DỤC
MẦM NON

Các phòng GDĐT, các đơn vị
trực thuộc.

GIÁO DỤC
TIỂU HỌC

Các phòng GDĐT

- Tổ chức cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh Trung học
- Sơ kết học kỳ I , năm học 2019-2020

Phòng GDTX-CN

GIÁO DỤC
TRUNG HỌC

ĐH Duy Tân, ĐH Tây Nguyên
và các đơn vị phối h p
Văn phòng
Các phòng CM, phòng GDĐT,
trường THPT
- Hội Khuyến học.
- Các phòng GDĐT huyện, thị
xã, thành phố; các TTGDNNGDTX huyện, thị xã, thành
phố và TTGDTX tỉnh.
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- Sơ kết học kỳ I, năm học 2019-2020
- Kiểm tra TT GDNN-GDTX Cư M’gar, Buôn Đôn; phòng GDĐT Cư
M’Gar, Buôn Đôn về hoạt động GDTX
- Họp các giám đốc TTGDNN-GDTX, TTGDTX tỉnh và Giám đốc các trung
tâm NN,TH và Trung tâm tư vấn du học.
- Kiểm tra công tác liên kết đào tạo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
- Kiểm tra chuyên môn dạy chương trình GDTX cấp THPT tại trường CĐ Kỹ
thuật Đắk Lắk.

GIÁO DỤC
THƯỜNG
XUYÊN
CHUYÊN
NGHIỆP

02/2020

- Thanh tra hành chính Trường THPT Trường Chinh
- Tổ chức xét thăng hạng giáo viên THCS và THPT.
- Thực hiện công tác cử cán bộ, giáo viên đi học Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ năm
2020.
- Hoàn thành báo cáo quyết toán các dự án , vốn đầu tư CTMT.
- Hoàn thành việc quyết toán ngân sách, chương trình, dự án năm 2019, thẩm
tra quyết toán năm 2019 cho các đơn vị trực thuộc, tổng h p quyết toán năm
2019.
- Hoàn thành báo cáo CTMT năm 2019.

- Phòng KTKĐ CLGD
- Thanh tra, Phòng GDTrH.
- Thanh tra, Phòng GDTrH.
- Trường CĐSP Đắk Lắk;
TCSP Mầm Non Đắk Lắk, TT
GDTX tỉnh.
Thanh tra, GDTrH

- Học tập về công tác đào tạo, bồi dưỡng (Lãnh đạo Sở, phòng GDTX- CN; 2
trường CĐSP Đắk Lắk; TCSP Mầm Non Đắk Lắk, TT GDTX tỉnh).
- Tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT
- Kiểm tra cải tiến chất lư ng giáo dục
- Báo cáo sơ kết học kì I
- Đánh giá ngoài để công nhận trường đạt chuẩn quốc gia và KĐCLGD (theo
kế hoạch CSGD)
- Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày HSSV 9/1.
- Tổ chức cuộc thi hát Quốc ca dành cho HSSV.
- Phối h p kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố.
- Tham mưu tổ chức kiểm tra một số cơ sở giáo dục sau Tết Nguyên đán
- Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ phụ trách công tác
truyền thông các đơn vị giáo dục

- Các đơn vị
- Thanh tra Sở, Khảo thí KĐCLGD.

KHẢO THÍ,
KĐCLGD-CNTT

Các CSGD
Thanh tra, GDTrH

CHÍNH TRỊ
TƯ TƯỞNG

VĂN PHÒNG
THANH TRA
TỔ CHỨC
CÁN BỘ

KẾ HOẠCH
TÀI CHÍNH

Các CSGD
Sở Y tế, CSGD
Các phòng CM
Các phòng CM, phòng GD
ĐT, các đơn vị trực thuộc
Phòng TCCB, KHTC, GDTH,
GDTrH, CĐ Ngành
Sở Nội vụ
Các đơn vị trực thuộc

Các đơn vị trực thuộc
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- Kiểm tra tình hình hoạt động các trường, nhóm, lớp mầm non độc lập tư
thục (thuộc 2-3 phòng GD).
- Tập huấn Hướng dẫn thực hiện giáo dục Phát triển tình cảm kỹ năng xã hội
cho trẻ mầm non; tập huấn Bộ công cụ ASQ-3 phiên bản Việt Nam trong các
cơ sở GDMN (Bộ công cụ đánh giá sự phát triển của trẻ nhằm sàng lọc và
theo dõi sư phát triển của trẻ em)
- Kiểm tra chuyên môn 1 phòng GDĐT
- Hướng dẫn ôn tập thi THPT Quốc gia năm 2020
- Hội nghị Tổng kết triển khai Đề án Ngoại ngữ giai đoạn 2012-2020
- Duyệt hồ sơ tuyển sinh vào BT THPT đ t 2
- Kiểm tra TT GDTX tỉnh; TTGDNN-GDTX Ea H’Leo, phòng GD-ĐT Ea
H’Leo về hoạt động GDTX
- Kiểm tra hoạt động các cụm chuyên môn.
- Tổ chức kỳ kiểm tra cấp chứng chỉ tiếng DTTS và Giám sát công tác tổ
chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT, ngoại ngữ tại các trung tâm TH-NN
- Triển khai công tác tuyển sinh ĐH, CĐ và TCCN năm 2020
- Kiểm tra công tác chuyên môn, tuyển sinh khối ngành đào tạo giáo viên và
kiểm tra công tác liên kết đào tạo tại các dơn vị.
- Chỉ đạo thi học sinh giỏi cấp huyện.
- Đánh giá ngoài để công nhận trường đạt chuẩn quốc gia và KĐCLGD (theo
kế hoạch CSGD)
- Hưởng ứng triển khai tháng hành động vệ sinh an toàn thực phẩm.

3/2020

- Kiểm tra công tác chính trị tư tưởng, an ninh trật tự, y tế trường học tại:
Krông Puk, EaHleo.
- Tổ chức chấm sáng kiến kinh nghiệm năm 2020
- Tham mưu đăng cai tổ chức sinh hoạt thường niên Câu lạc bộ Giám đốc các
Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh khu vực phía Nam
- Nghiệm thu Nhà truyền thống ngành GDĐT; tổ chức Lễ khánh thành Nhà
truyền thống của Ngành

VP; các phòng GDĐT
GD MẦM NON

các phòng GDĐT
GIÁO DỤC
TIỂU HỌC
GIÁO DỤC
TRUNG HỌC

GIÁO DỤC
THƯỜNG
XUYÊN
CHUYÊN
NGHIỆP

Phòng GD&ĐT
KT&KĐCLGD-CNTT
Các phòng, ban liên quan
- Phòng KT- KĐ CLGD
- Phòng GDTrH, Thanh tra
Sở.
- Các phòng chuyên môn Sở,
phòng GDĐT các huyện, thị
xã, thành phố
- Thanh tra, phòng GDTrH.
- Thanh tra, phòng GDTrH.
- Thanh tra, phòng GDTrH.

KHẢO THÍ
KĐCLGD-CNTT
CHÍNH TRỊ
TƯ TƯỞNG

VĂN PHÒNG

Các phòng GDĐT
Các CSGD
Các phòng GDĐT, các CSGD

Các phòng CM,
các đơn vị trực thuộc
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- Thanh tra thi học sinh giỏi cấp tỉnh
- Thanh tra chuyên ngành các Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Trung tâm tư vấn
du học trên địa bàn thành phố BMT
- Hướng dẫn công tác thuyên chuyển cán bộ, giáo viên các cấp.
- Hướng dẫn đánh giá chuẩn hiệu trưởng, chuẩn giáo viên các cơ sở giáo dục.
- Hướng dẫn đánh giá bồi dưỡng thường xuyên năm học 2019-2020.
- Xây dựng kế hoạch nhân sự quý II năm 2020.
- Xét tinh giản biên chế 6 tháng cuối năm 2020.
- Hoàn thành công tác duyệt và tổng h p quyết toán ngân sách 2019
- Hoàn thành báo cáo tăng, giảm, thanh lý, điều chỉnh TSCĐ các đơn vị trực
thuộc,VP sở.
- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm 2020-2021 cho các đơn vị.
- Tập huấn Hướng dẫn cha mẹ trẻ chăm sóc, giáo dục trẻ em MN; tập huấn kỹ
năng xử lý tình huống cho GVMN trong chăm sóc, giáo dục trẻ.
- Tổ chức Hội thi Aerobic trẻ mầm non cấp tỉnh.
- Kiểm tra chuyên môn 1 phòng GDĐT
- Tổ chức Thi Giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học cấp tỉnh.
- Tham gia thi KHKT cấp Quốc gia
- Tổ chức HKPĐ cấp tỉnh lần thứ XV-2020 giai đoạn II; đăng cai tổ chức
HKPĐ khu vực V
- Kiểm tra TT GDNN-GDTX Ea Súp, Buôn Hồ, phòng GDĐT Ea Súp, Buôn
Hồ về hoạt động GDTX
- Kiểm tra công tác PCGD, XMC các huyện, thị xã và thành phố.
- Phối h p với phòng GDTrH thi học viên giỏi lớp 12- GDTX
- Kiểm tra chuyên môn và công tác tuyển sinh năm 2019 tại trường CĐSP
Đắk Lắk.

Cộng tác viên thanh tra
THANH TRA

TỔ CHỨC
CÁN BỘ

KẾ HOẠCH
TÀI CHÍNH

GD MẦM NON

GIÁO DỤC
TIỂU HỌC
GIÁO DỤC
TRUNG HỌC

Phòng GDTX-CN, KHTC

Các phòng chuyên môn

VP, Các đơn vị
trực thuộc

Các phòng GD&ĐT
VP, KHTC, TCCB; phòng
GD&ĐT
ĐH Duy Tân, ĐH Tây Nguyên
Ban Tổ chức
Các phòng, ban liên quan
Phòng GDTrH, Thanh tra.

GIÁO DỤC
THƯỜNG
XUYÊN
CHUYÊN
NGHIỆP

- Phòng
CLGD.
- Phòng
CLGD.

GDTrH,

KT-KĐ

GDTrH,

KT-KĐ

- Phòng GDTrH, Thanh tra.
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- - Tập huấn thi THPT quốc gia và phần mềm tuyển sinh ĐH, CĐ khối ngành
đào tạo giáo viên năm 2020 và hướng dẫn học sinh diện đư c xét tuyển thẳng,
ưu tiên xét tuyển vào ĐH, CĐ khối ngành đào tạo giáo viên làm hồ sơ xét
tuyển.
- Kiểm tra chuyên môn dạy chương trình GDTX cấp THPT tại trường CĐ
Công nghệ Tây Nguyên, trường Cao đẳng Nghề Đắk Lăk và trường Cao đẳng
Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lăk.

- TTGDNN-GDTX huyện, thị
xã, thành phố và TTGDTX
tỉnh.
- Thanh tra Sở, Khảo thí,
KĐCLGD, GDTrH.
- Thanh tra Sở, Khảo thí,
KĐCLGD, GDTrH.

- Giám sát công tác tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT, ngoại ngữ tại
các trung tâm TH-NN.

4/2020

- Tổ chức thi chọn học sinh giỏi THPT, GDTX cấp tỉnh
- Tham gia Hội nghị tập huấn thi tốt nghiệp THPT Bộ GDĐT tổ chức.
- Kiểm tra cải tiến chất lư ng giáo dục
- Hoàn thành hồ sơ xét thi đua vùng
- Đánh giá ngoài để công nhận trường đạt chuẩn quốc gia và KĐCLGD (theo
kế hoạch CSGD)
- Phối h p tổ chức giải Việt dã truyền thống.
- Phối h p tỉnh Đoàn tổ chức các hoạt động 26/3
- Tổ chức tọa đàm 8/3 với chủ đề “Nữ cán bộ quản lý giáo dục với việc đổi
mới chương trình, sách giáo khoa” và tham quan di tích lịch sử ở Tp. Buôn
Ma Thuột.
- Tổ chức ngày hội "Văn hóa học đường - chuyên đề "HSSV nói không với
bạo lực học đường"".
- Tổ chức hoạt động tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng,đạo đức lối
sống; nâng cao kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm cho học sinh,
sinh viên.
- Tổng h p báo cáo khảo sát đo lường mức độ hài lòng của người dân đối với
dịch vụ giáo dục công.
- Tổ chức tập huấn công tác nghiệp vụ văn phòng
- Thanh tra chuyên ngành phòng GDĐT Buôn Ma Thuột; Buôn Hồ; Ea Kar.

KHẢO THÍ,
KĐCLGD-CNTT

Các cơ sở GD
Sở VH-TT-DL, Các cơ sở GD
Tỉnh Đoàn, Các cơ sở GD
CHÍNH TRỊ
TƯ TƯỞNG

Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ, Các
phòng CM, Các cơ sở GD
Hội đồng Đội, Tỉnh Đoàn, Các
cơ sở GD
Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ
nữ, Các cơ sở GD

VĂN PHÒNG

THANH TRA

- Thanh tra chuyên ngành Trường Tiểu học, THCS, THPT Hoàng Việt

Thanh tra, GDTrH

Các đơn vị
Các phòng CM, các đơn vị
- TCCB, KHTC, GDTH,
GDTrH, KTKĐCLGD-CNTT
- TCCB, GDTH, GDTrH
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- Hướng dẫn đăng ký nhu cầu biên chế giáo viên các đơn vị trực thuộc Sở
năm học 2020-2021.
- Lập kế hoạch tuyển dụng giáo viên, nhân viên năm 2020.
- Thẩm định tham mưu thành lập một số Trung tâm Tin học, Ngoại ngữ.
- Hướng dẫn đánh giá công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc năm học
2019 – 2020.
- Đôn đốc, nhắc nhở việc báo cáo công tác bồi dưỡng thường xuyên, thực
hiện các quy định về đạo đức nhà giáo và đánh giá chuẩn hiệu trưởng, giáo
viên các đơn vị trực thuộc năm học 2019 – 2020.
- Giao chỉ tiêu tuyển mới năm học 2020-2021 (Tuyển mới lớp 10 THPT các
trường THPT và bổ túc cho TTGDTX tỉnh).
- Làm việc với Sở Tài chính, Sở KHĐT, LĐTBXH, PGD để có số liệu phục
vụ công tác lập kế hoạch giáo dục đào tạo năm học 2020-2021.
- Tổ chức Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức HCM dành cho CBQL GVMN
- Tập huấn tăng cường tiếng Việt cho trẻ em người DTTS cho một số huyện
trên địa bàn tỉnh.
- Kiểm tra chuyên môn 1 phòng GDĐT
- Giao lưu Tin học tuổi thơ
- Hướng dẫn ôn tập, kiểm tra, tổng kết năm học 2019-2020
- Chỉ đạo cơ sở triển khai kiểm tra Thể lực học sinh cuối năm học.
- Kiểm tra TT GDNN-GDTX Krông Bông, Krông Pắk, phòng GDĐT Krông
Bông, Krông Pắk về hoạt động GDTX
- Kiểm tra hoạt động GDTX về XDXHHT và đánh giá TTHTCĐ tại các đơn
vị cấp huyện.
- Hướng dẫn ôn tập, tập huấn công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp thi THPT Quốc
gia 2020.
- Tổ chức kỳ kiểm tra cấp chứng chỉ tiếng DTTS và Giám sát công tác tổ
chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT, ngoại ngữ tại các trung tâm TH-NN.
- Kiểm tra công tác chuyên môn, tuyển sinh khối ngành đào tạo giáo viên tại
các trường Trung cấp có đào tạo.

TỔ CHỨC
CÁN BỘ

KẾ HOẠCH
TÀI CHÍNH

Các đơn vị trực thuộc, các sở,
ngành liên quan

GIÁO DỤC
MẦM NON

Các phòng GDĐT

GIÁO DỤC
TIỂU HỌC

- Các phòng GDĐT, VP,
-KHTC, TCCB, phòng GDĐT

GD TRUNG HỌC

Phòng GDĐT, trường THPT
Phòng GDĐT, trường THPT
- Thanh tra Sở, GDTrH.

GIÁO DỤC
THƯỜNG
XUYÊN
CHUYÊN
NGHIỆP

- Hội khuyến học tỉnh.
- Phòng GDTrH,
KĐCLGD

KT

-

- Thanh tra Sở, Phòng Khảo
thí - KĐ CLGD
- Phòng GDTrH, KT KĐCLGD
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- Tổ chức thi chọn học sinh giỏi THCS cấp tỉnh
- Tổng kết và tập huấn thi THPT quốc gia.
- Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp THCS.
- Kiểm tra cải tiến chất lư ng giáo dục
- Chuẩn bị phần mềm thi THPT quốc gia.

Thanh tra, GDTrH
KHẢO THÍ,
KĐCLGD-CNTT

- Tổ chức Hội thi "Giáo viên làm tổng phụ trách Đội giỏi".

5/2020

- Tổ chức hoạt động tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng,đạo đức lối
sống; nâng cao kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm cho học sinh,
sinh viên.
Tổ chức Lễ tuyên dương HS, GV đạt thành tích xuất sắc các Kỳ thi, cuộc thi
cấp quốc gia và khu vực năm 2020

CHÍNH TRỊ
TƯ TƯỞNG

- Kiểm tra việc thực hiện các quy định về dạy thêm học thêm trong nhà trường
- Nhận, tổng h p báo cáo về kết quả bồi dưỡng thường xuyên năm học 20192020.
- Nhận hồ sơ đánh giá chuẩn hiệu trưởng, chuẩn giáo viên các cơ sở giáo dục
năm học 2019-2020.
- Nhận, tổng h p báo cáo về kết quả đánh giá công chức, viên chức và người
lao động năm học 2019-2020.
- Nhận, tổng h p báo cáo về kết quả thực hiện các quy định về đạo đức nhà
giáo năm học 2019-2020.
- Tiếp tục thực hiện công tác cử cán bộ, giáo viên đi học Đại học, Thạc sĩ,
Tiến sĩ năm 2020.
- Nhận hồ sơ thuyên chuyển giáo viên, nhân viên (trước 31/5).
- Thực hiện công tác thống kê cuối năm năm học 2019-2020.
- Kiểm tra CSVC-TC phục vụ kỳ thi THPT Quốc gia.
- Hướng dẫn kinh phí thực hiện và kiểm tra công tác chuẩn bị CSVC cho các
kỳ thi.

Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ
nữ, Các cơ sở GD

VĂN PHÒNG

Các phòng CM, Hội Khuyến
học tỉnh, các đơn vị
Các đơn vị thuộc khối TĐ
vùng 6

THANH TRA

Phòng GDTrH, KHTC

Hội nghị tổng kết công tác thi đua vùng 6 năm học 2018-2019.
- Thanh tra công tác xét công nhận tốt nghiệp THCS tại Phòng GDĐT Lắk

Hội đồng Đội, Tỉnh Đoàn, Các
cơ sở GD

TỔ CHỨC
CÁN BỘ

KẾ HOẠCH
TÀI CHÍNH

Các đơn vị trực thuộc; các
phòng CM Sở
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- Tổng kết Giai đoạn 1 (2016-2020) về việc thực hiện Đề án tăng cường tiếng
Việt cho trẻ em người DTTS và Tổng kết 5 năm thực hiện chuyên đề "Xây
dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm".
- Tập huấn thống kê Cơ sở dữ liệu ngành cấp học mầm non cho một số huyện
trên địa bàn tỉnh.
- Tổng h p số liệu cuối năm học. Tổng h p báo cáo thi đua.
- Kiểm tra chuyên môn 1 phòng GDĐT
- Tổng kết năm học và kiểm tra hoàn thành năm học
- Triển khai Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên hè 2020
- Tổ chức thi tốt nghiệp cho học sinh Tiếng Pháp lớp 9 THCS
- Công tác tổng kết và thi đua GDTrH năm học 2019-2020
- Phối h p xét tốt nghiệp BT THCS đ t 1 (Năm học 2019-2020)
- Triển khai kiểm tra học kỳ 2 và tổng kết năm học
- Hội nghị tập huấn Trung tâm học tập cộng đồng
- Giám sát công tác tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT tại các trung
tâm TH-NN
- Kiểm tra công tác liên kết đào tạo; hoạt động các trung tâm NN-TH và công
tác tư vấn du học tại các đơn vị trên địa bàn tỉnh.
- Tổ chức kiểm tra CSVC, hồ sơ thi THPTquốc gia của các đơn vị.
- Kiểm tra việc xét công nhận tốt nghiệp THCS.
- Kiểm tra cải tiến chất lư ng giáo dục
- Tham gia tổ chức tư vấn mùa thi.

6/2020

GIÁO DỤC
MẦM NON

GIÁO DỤC
TIỂU HỌC
GIÁO DỤC
TRUNG HỌC

GIÁO DỤC
THƯỜNG
XUYÊN
CHUYÊN
NGHIỆP

KHẢO THÍ
KĐCLGD-CNTT

- Thanh tra TS lớp 10 năm học 2020-2021 (Hội đồng thi)
- Thanh tra kỳ thi THPT quốc gia năm 2020

Các phòng GDĐT
KH-TC, TCCB
KT&KĐCLGD-CNTT
Văn phòng
- Phòng KT-KĐ CLGD
Các đơn vị
- Hội khuyến học tỉnh.
- Thanh tra, Văn phòng
- Phòng TC-CB, Thanh tra,
KH-TC và mời PA 03.
Thanh tra, GDTrH

CHÍNH TRỊ
TƯ TƯỞNG

- Báo cáo tổng kết, báo cáo thi đua năm học 2019-2020
- Tổ chức Họp báo Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020

Các phòng GDĐT

Các phòng CMNV
VĂN PHÒNG

Sở TTTT, các cơ quan báo đài
TW và địa phương; các phòng
CMNV liên quan

THANH TRA

Cộng tác viên thanh tra
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- Báo cáo tổng h p kết quả bồi dưỡng thường xuyên các cơ sở giáo dục đào
tạo.
- Xây dựng, triển khai kế hoạch bồi dưỡng chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ
hè 2020.
- Tổ chức xét nâng lương và phụ cấp thâm niên 6 tháng đầu năm 2020.

Các đơn vị, các phòng GDĐT

- Kiểm tra việc cập nhật cơ sở dữ liệu các đơn vị 6 tháng đầu năm 2020.
- Tập h p hồ sơ thuyên chuyển cán bộ, giáo viên.
- Tổng h p nhu cầu biên chế giáo viên, nhân viên trực thuộc Sở năm học
2020-2021.

TỔ CHỨC
CÁN BỘ

- Xây dựng kế hoạch nhân sự quý III năm 2020.

GDTX-CN

- Thẩm định tham mưu thành lập một số Trung tâm Tin học, Ngoại ngữ.
- Hoàn thành công tác thống kê, báo cáo cuối năm học 2019-2020
- Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu 6 tháng đầu năm.
- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, báo cáo thi đua năm học 2019-2020
- Tập huấn nâng cao năng lực cho CBQL và GVMN
- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, báo cáo thi đua năm học 2019-2020
- Bồi dưỡng TX và chuyên môn nghiệp vụ hè 2020.
- Tổ chức tuyển sinh lớp 6 THCS và lớp 10 THPT
- Chỉ đạo thi tốt nghiệp cho học sinh Tiếng Pháp lớp 12 THPT năm 2020
- Phối h p triển khai công tác hè 2020 và Lập kế hoạch BDTX hè năm 2019
- Tổ chức kỳ kiểm tra cấp chứng chỉ tiếng DTTS và Giám sát công tác tổ
chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT, ngoại ngữ tại các trung tâm TH-NN
- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, báo cáo thi đua năm học 2019-2020

KẾ HOẠCH
TÀI CHÍNH
GIÁO DỤC
MẦM NON

Các phòng GDĐT

GIÁO DỤC
TIỂU HỌC

-VP, KHTC, TCCB
-VP, KHTC, TCCB

GIÁO DỤC
TRUNG HỌC
GIÁO DỤC
THƯỜNG
XUYÊN
CHUYÊN
NGHIỆP

- Tổ chức thi THPT quốc gia năm 2020
- Tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 Chuyên Nguyễn Du và THPT, trường
DTNT N’Trang Lơng
- Tổ chức chấm phúc khảo thi tốt nghiệp THPT

Các đơn vị, các phòng GDĐT

KT&KĐCLGD-CNTT
- Phòng GDTrH
- Phòng TCCB, GDTrH
- Thanh tra, Văn phòng
Thanh tra, GDTrH

KHẢO THÍ,
KĐCLGD-CNTT

Thanh tra, GDTrH
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- Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm Bí thư Đoàn trường; tập
huấn kỹ năng cho Giáo viên nhạc và Giáo viên làm tổng phụ trách Đội

7/2020

CHÍNH TRỊ
TƯ TƯỞNG

Hội đồng Đội, Tỉnh Đoàn, Các
cơ sở GD

- Hoàn thành công tác thi đua, khen thưởng toàn ngành năm học 2019-2020
- Tham mưu ban hành Khung Kế hoạch thời gian năm học 2020 – 2021 đối
với GDMN, GDPT cà GDTX

Các phòng CM, các đơn vị
VĂN PHÒNG

- Tham mưu đăng cai tổ chức Hội nghị công tác văn phòng các Sở GD&ĐT
năm 2019

Văn phòng Bộ; VP các Sở
GD&ĐT; các phòng CMNV

- Thanh tra TS lớp 10 năm học 2020-2021 (Hội đồng thi).
- Thanh tra kỳ thi THPT quốc gia năm 2020

THANH TRA

Cộng tác viên thanh tra

- Thanh tra, giám sát công tác tuyển sinh (Các trường TCCN, CĐ, ĐH)
- Triển khai tổ chức kế hoạch bồi dưỡng chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ hè
2020.
- Báo cáo tổng h p kết quả thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo năm
học 2019-2020.
- Báo cáo tổng h p kết quả đánh giá chuẩn hiệu trưởng, chuẩn giáo viên năm
học 2019 – 2020.
- Xét thuyên chuyển CB, GV nội, ngoại tỉnh.
- Tiếp tục thực hiện công tác cử cán bộ, giáo viên đi học Đại học, Thạc sĩ,
Tiến sĩ năm 2020.
- Thanh tra chấm thi, phúc khảo THPT quốc gia năm 2020 (Hội đồng thi).

TỔ CHỨC
CÁN BỘ

THANH TRA

- Thanh tra công tác thi tốt nghiệp (Các trường TCCN, CĐ, ĐH).

Các phòng CM,

Cộng tác viên thanh tra
Phòng

- Kiểm tra các chương trình, dự án 6 tháng đầu năm 2020
- Hoàn thành kế hoạch phát triển giáo dục đào tạo năm học 2020-2021.
- Làm việc với Sở Tài chính về dự toán chi NSNN về giáo dục, đào tạo toàn
ngành năm 2021.

KẾ HOẠCH
TÀI CHÍNH

Các đơn vị trực thuộc
Các sở, ngành liên quan

- Tổng h p ngân sách 6 tháng đầu năm 2020
19

- Bảo vệ kế hoạch phát triển giáo dục năm 2010-2021 với Bộ Giáo dục và
Đào tạo.
- Kiểm tra CSVC phục vụ dự toán 2021
- Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn hè cho CBQL và GVMN.

GIÁO DỤC
MẦM NON

- Bồi dưỡng TX và chuyên môn nghiệp vụ hè 2020.

GIÁO DỤC
TIỂU HỌC

- Tập huấn đại trà cho CBQL,GV CTGDPT mới
- Duyệt kết quả tuyển sinh lớp 10 THPT
- Tham gia HKPĐ toàn quốc lần thứ X-2020, Đại hội chính thức.

- Kiểm tra công tác tổ chức thi tốt nghiệp và giám sát thi tuyển sinh, xét tuyển
vào các trường cao đẳng, trung cấp có đào tạo giáo viên.
- Bồi dưỡng CBQL và giảng viên trường CĐSP Đắk Lắk.

- Hoàn tất công tác tuyển sinh năm học 2019-2020.

CTTT
TC- CB, KH-TC

GIÁO DỤC
THƯỜNG
XUYÊN
CHUYÊN
NGHIỆP

- Tổ chức chấm phúc khảo thi tuyển sinh lớp 10.
- Hoàn tất công tác thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Các phòng GDĐT
Các phòng, ban liên quan

GIÁO DỤC
TRUNG HỌC

- Triển khai Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên, tập huấn hè 2020
- Giám sát công tác tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT, ngoại ngữ tại
các trung tâm TH-NN.

Các phòng GDĐT

- Phòng GDTrH, TCCB
- KT-KĐCLGD, Thanh tra.
- Phòng GDTrH.
Thanh tra, GDTrH

KHẢO THÍ,
KĐCLGD - CNTT

Thanh tra, GDTrH

- Các đơn vị tiếp tục cải tiến chất lư ng giáo dục
- Phối h p tổ chức Lễ ra quân thanh niên tình nguyện hè.
- Tổ chức kiểm tra hoạt động hè ở các đơn vị
- Tham gia Hội thi Tiếng hát Người giáo viên toàn quốc.
- Tổ chức Hội nghị tập huấn "Nâng cao nhận thức của lãnh đạo các cơ sở giáo
dục về tầm quan trọng của công tác xã hội trường học".

Tỉnh Đoàn, Các cơ sở GD
CHÍNH TRỊ
TƯ TƯỞNG

Các phòng, ban liên quan
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- Tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ; giáo dục lý tưởng, truyền thống cách
mạng của dân tộc-hành trình về địa chỉ đỏ-dành cho cán bộ Đoàn trường học,
Tổng phụ trách Đội.

8/2020

Tỉnh Đoàn, Các cơ sở GD

- Chỉ đạo công tác chuẩn bị cho năm học mới, tổ chức các hoạt động đầu năm
học và khai giảng năm học mới
- Tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2019-2020, triển khai nhiệm vụ năm
học 2020-2021

VĂN PHÒNG

Các phòng CM, các đơn vị
trực thuộc, các phòng GDĐT

- Tham mưu ban hành Chỉ thị nhiệm vụ chủ yếu năm học 2020 - 2021
- Thanh tra, giám sát công tác tuyển sinh (Các trường TCCN, CĐ, ĐH)
- Thanh tra chuyên ngành Trường ĐH Đông Á tại Đắk Lắk, Trường ĐH Luật Hà
Nội phân hiệu tại Đắk Lắk
- Tiếp tục triển khai tổ chức kế hoạch bồi dưỡng chính trị, chuyên môn,
nghiệp vụ hè 2020.
- Tổ chức tuyển dụng giáo viên, nhân viên năm 2020.

Phòng GDTX-CN
THANH TRA

Phòng GDTX-CN
Các phòng CM

TỔ CHỨC
CÁN BỘ

- Thẩm định tham mưu thành lập một số Trung tâm Tin học, Ngoại ngữ.
- Kiểm tra tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị CSVC TC cho năm học mới
2020-2021.
- Cung cấp thiết bị cho các trường theo Dự án.

KẾ HOẠCH
TÀI CHÍNH

Các đơn vị trực thuộc

GIÁO DỤC
MẦM NON

Các phòng GD ĐT, các đơn vị
trực thuộc

GIÁO DỤC
TIỂU HỌC

Các phòng GDĐT

- Kiểm tra CSVC phục vụ dự toán 2021
- Tổ chức bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL - GVMN hè 2020.
- Tập huấn đại trà cho CBQL,GV CTGDPT mới
- Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021
- Tổ chức bồi dưỡng thường xuyên, tập huấn hè năm 2020
- Kiểm tra hoạt động GDTX về XDXHHT và đánh giá TTHTCĐ tại các đơn
vị cấp huyện.

GIÁO DỤC
TRUNG HỌC
GIÁO DỤC
TX- CN

Các phòng GDĐT, trường
THPT
- Hội khuyến học tỉnh.
- Phòng GDTrH
21

- Triển khai tập trung học viên ôn tập, thi lại

- Phòng KT-KĐCLGD

- Tổng kết năm 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ năm học mới năm học
2020–2021 đối với GDTX
- Tổ chức kỳ kiểm tra cấp chứng chỉ tiếng DTTS và Giám sát công tác tổ
chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT, ngoại ngữ tại các trung tâm TH-NN.
- Kiểm tra hoạt động GDTX về XDXHHT và đánh giá TTHTCĐ tại các đơn
vị cấp huyện.

- Phòng KT-KĐCLGD, Thanh
tra Sở.
- Thanh tra, Văn phòng và
phòng KT-KĐCLGD

- Kiểm tra công tác liên kết đào tạo; hoạt động các trung tâm NN-TH và tư
vấn du học tại các đơn vị trên địa bàn tỉnh.

- Phòng KT-KĐCLGD, Thanh
tra Sở.

- Chuẩn bị kế hoạch năm học 2020-2021.
- Tập huấn: Vì sự tiến bộ phụ nữ; truyền thông nâng cao kiến thức, kỹ năng
phòng chống ma túy; truyền thông phòng chống mù lòa cho học sinh; y tế
trường học.
- Tập huấn, hội thảo về phát triển năng lực, phẩm chất, kỹ năng sống và tạo
môi trường sinh hoạt học tập tốt cho học sinh dành cho giáo viên chủ nhiệm.
- Tập huấn nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và có năng lực tốt trong tổ chức
giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học.
- Tổ chức tập huấn, hội thảo về Bình đẳng giới.

- Hội khuyến học tỉnh.

KTKĐCL-CNTT

- Ban vì sự tiến bộ phụ nữ, các
phòng ban CM, các CSGD
CHÍNH TRỊ
TƯ TƯỞNG

- Các phòng ban CM, các
CSGD
- Các phòng ban CM, các
CSGD
- Ban vì sự tiến bộ phụ nữ, các
phòng ban CM, các CSGD

* Ghi chú: Trên đây là kế hoạch công tác từng tháng của năm học 2019-2020. Trong quá tình triển khai thực hiện, sẽ có sự điều chỉnh, bổ sung.

22

