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BÁO CÁO 

Kết quả hoạt động tuần 4 tháng 5 và kế hoạch hoạt động  

tuần 1 tháng 6 năm 2020 
  

I. Kết quả hoạt động tuần 4 tháng 5 năm 2020  

1. Công tác chuyên môn các cấp học 

- Công tác Kiểm tra: Cấp học mầm non đã tổ chức kiểm tra chuyên ngành 

được 01 trường (MN Hoa Sim). 

- Đã tổ chức giao lưu chuyên môn cấp huyện về công tác “Đổi mới sinh 

hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học” có 16/16 trường mầm non 

tham gia. 

- Tập huấn online cho CBQL, GV cốt cán cách thức tổ chức dạy học trực 

tuyến. 

2. Công tác tổng hợp, kế hoạch, tài chính: 

- Tiếp tục tham mưu UBND huyện bổ sung kinh phí chi tra chế độ cho giáo 

viên (theo NĐ 116) và chế độ cho học sinh (theo NĐ 116 và NĐ86).  

- Phân khai nguồn kinh phí sữa chữa tại một số trường thuộc xã nông thôn 

mới. 

- Cấp phát gạo cho học sinh theo chế độ của Nghị định 116/2015/NĐ-CP. 

3. Công tác kiểm định chất lượng và trường chuẩn Quốc gia 

- Tiếp tục kiểm tra công tác tự đánh giá tại các đơn vị trường học (thực 

hiện trên phần mềm KĐCL), đôn đốc các đơn vị khẩn trương hoàn thành hồ sơ 

để Sở GD&ĐT kiểm tra đánh giá ngoài. 

- Tham mưu với các cấp xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy 

học, triển khai các văn bản mới cho các đơn vị nắm vững các tiêu chí trong việc 

xây dựng trường chuẩn Quốc gia, 

II. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tuần 4 tháng 5 

- Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 các hoạt động chuyên môn chưa thực 

hiện theo kế hoạch trọng tâm đã được UBND huyện phê duyệt. 

- Công tác kiểm tra chuyên đề, chuyên ngành chưa thực hiện đúng theo kế 

hoạch. 

- Chưa nhận được văn bản chỉ đạo của UBND huyện về giải quyết chế độ 

bổ sung cho nhà giáo và học sinh. 

III. Kế hoạch hoạt động tuần 1 tháng 6 năm 2020 (từ ngày 01 đến ngày 

05/6/2020) 

1. Công tác chuyên môn các cấp học 



Làm việc với đoàn kiểm tra của Sở GDĐT về công tác quản lý, cấp phép 

hoạt động cho các nhóm trẻ, trường MN ngoài công lập. 

Sinh hoạt chuyên môn cụm cấp huyện về thực hiện mô hình “Xây dựng 

trường MN lấy trẻ làm trung tâm”. 

 Họp bình xét thi đua thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường MN lấy trẻ 

làm trung tâm” giai đoạn 2015 – 2020. 

Kiểm tra chuyên ngành trường MN tư thục 1/6. 

Hoàn thiện hồ sơ KĐCL của trường THCS Quang Trung trình SGDĐT 

thẩm định. 

Triển khai tập huấn phần mềm ra đề thi và quản lý ngân hàng câu hỏi 

SmartTest cho CBQL và giáo viên cốt cán bậc THCS. 

 2. Công tác tổng hợp, kế hoạch, tài chính: 

 Tham mưu UBND huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp phát bổ sung 

chế độ cho các đối tượng chính sách (nợ năm học 2018 – 2019 và năm học 2019 

– 2020). 

 Kiểm tra công tác quản lý tài chính tại một số đơn vị, kiểm tra việc thực 

hiện cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm về tài chính của đơn vị cơ sở. 

 Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động tháng tuần 3 tháng 5/2020 và kế 

hoạch thực hiện nhiệm vụ tuần 4 tháng 5 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào 

tạo, rất mong được sự đóng góp ý kiến của cấp trên để Phòng Giáo dục và Đào 

tạo thực hiện tốt hơn nữa kế hoạch, nhiệm vụ được giao./.  

 
  Nơi nhận: 
     - UBND huyện: (b/cáo); 

     - BTG HU: (b/cáo); 

     - TP, PTP GDĐT: (chỉ đạo); 

     - Các trường trực thuộc; 

     - Website PGDĐT; 

     - Lưu: VT. 
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