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LỊCH CÔNG TÁC 

Tháng 6 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo 
 

I. Một số nhiệm vụ trọng tâm 

1. Tổ chức tốt Kỳ kiểm tra sát hạch tuyển sinh vào lớp 10 Trường Phổ 

thông DTNT tỉnh;  

2. Tổ chức tốt Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 hệ công lập Trường THPT 

chuyên Trần Hưng Đạo và các trường THPT không chuyên, năm học 2021-

2022; 

3. Chuẩn bị nhân sự, cơ sở vật chất, thiết bị, ấn phẩm…cho kỳ thi tốt 

nghiệp THPT năm 2021 ở tất cả các khâu công tác của kỳ thi; rà soát và nhập dữ 

liệu kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.  

4. Triển khai hướng dẫn thực hiện dự toán kinh phí thi tuyển sinh vào lớp 

10 và tốt nghiệp THPT năm 2021.   

 II. Chương trình công tác cụ thể 

 

Ngày Buổi Nội dung công tác 
Phòng chủ trì và 

thực hiện 

25/5 - 10/6  

Tiếp tục tham gia Đoàn đánh giá 

ngoài Trường Mẫu giáo Hàm 

Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc. 

Mầm non và Tiểu 

học 

26/5 - 05/6  
Tổ chức đánh giá ngoài Trường TH 

Sông Lũy 2, huyện Bắc Bình. 

Mầm non và Tiểu 

học 

01/6 

(thứ Ba) 
 

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo 

tiếp công dân. 
Lãnh đạo Sở 

01/6 – 05/6  

(thứ Ba – thứ Tư) 
 

Kiểm tra hệ thống camera phục vụ 

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

theo Quy chế thi tại các trường 

THPT trên toàn tỉnh. 

Phòng 

TCCB&QLCLGD 

01/6 - 11/6 

 
 

Tiếp tục tham gia đánh giá ngoài 

Trường THCS Nguyễn Thượng 

Hiền (Đức Linh). 

GDTrH và 

GDCN-GDTX 
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Ngày Buổi Nội dung công tác 
Phòng chủ trì và 

thực hiện 

05/6 – 09/6 

(thứ Bảy - Chủ Nhật) 
 

Tổ chức coi, chấm kiểm tra sát 

hạch tuyển sinh vào lớp 10 Trường 

Phổ thông DTNT tỉnh. 

Phòng 

TCCB&QLCLGD 

08/6 

(thứ Ba) 
 

Dự Hội nghị (trực tuyến) tập huấn 

nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thi 

Tốt nghiệp THPT năm 2021 tại 

Phòng họp số 1 Sở. 

Thanh tra Sở 

08/6-12/6 

(thứ Ba-thứ Bảy) 
 

Tổ chức Thanh tra công tác chuẩn 

bị thi và coi thi kỳ thi Tuyển sinh 

lớp 10 THPT công lập năm học 

2021-2022. 

Thanh tra Sở 

10/6 – 30/6 

 
 

Tổ chức coi thi, chấm thi tuyển 

sinh vào lớp 10 hệ công lập Trường 

THPT chuyên Trần Hưng Đạo và 

các trường THPT không chuyên. 

Phòng 

TCCB&QLCLGD 

 

 15/6 

(thứ Ba) 

 

 

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo 

tiếp công dân. 

 

Lãnh đạo Sở 

Hội thảo trực tuyến về các nội dung 

chuyên môn, nghiệp vụ cho đội 

ngũ cốt cán cấp học mầm non để 

chuẩn bị cho năm học mới. 

Mầm non và Tiểu 

học 

15/6 - 17/6 

(thứ Ba - thứ Năm) 
 

Tiếp tục phối hợp với các nhà xuất 

bản tổ chức bồi dưỡng dạy sách 

giáo khoa lớp 6 năm học 2021 – 

2022. 

GDTrH và 

GDCN-GDTX 

17/6-18/6 

(thứ Năm-thứ Sáu) 
 

Tổ chức trực tuyến lớp bồi dưỡng 

chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo 

viên, chủ nhóm lớp các cơ sở ngoài 

công lập tại huyện La Gi. 

Mầm non và Tiểu 

học 

18/6-22/6  

Tổ chức bồi dưỡng (trực tuyến) 

giáo viên sử dụng sách giáo khoa 

lớp 1, lớp 2 năm học 2021-2022. 

Mầm non và Tiểu 

học 

21/6-22/6 

(thứ Hai-thứ Ba) 
 

Kiểm tra việc tổ chức sinh hoạt hè 

trong các cơ sở GDMN tại thành 

phố Phan Thiết. 

Mầm non và Tiểu 

học 
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Ngày Buổi Nội dung công tác 
Phòng chủ trì và 

thực hiện 

24/6 - 25/6 

(thứ Năm - thứ Sáu) 
 

Tổ chức trực tuyến lớp bồi dưỡng 

chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo 

viên, chủ nhóm lớp các cơ sở ngoài 

công lập tại huyện Đức Linh. 

Mầm non và Tiểu 

học 

30/6 

(thứ Tư) 

 Họp tháng định kỳ. Văn phòng  

 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; 

-Các phòng CM, NV Sở; Cty CP S-TB; 

-Công đoàn ngành GD tỉnh; 

-Phòng GD&ĐT; 

-Phòng VX huyện Phú Quý; 

-Các đơn vị trực thuộc Sở; 

-Lưu: VT, VP. Hạnh (01b). 

 

TL.GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

Phạm Đăng Lâm 

 

 

 


		2021-06-07T14:20:26+0700
	Việt Nam
	Phạm Đăng Lâm<lampd@sgddt.binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2021-06-07T16:18:44+0700
	Việt Nam
	Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận<sgddt@binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




