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Tháng Nội dung công việc 
Đơn vị chủ trì 

tham mưu 
Đơn vị phối hợp, thực hiện 

8/2020 

 

 

Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021 Phòng QLCL-CNTT 
Các trường cấp học THPT, trung tâm 

GDNN-GDTX  

Bồi dưỡng chính trị cho CB,GV,NV năm 2020 Phòng TCCB-CTTT 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đơn vị trực 

thuộc Sở 

Hội nghị tổng kết năm học 2019-2020 và triển khai 

nhiệm vụ năm học 2020-2021 
Văn phòng Sở 

Các phòng thuộc Sở; các phòng GD&ĐT, 

đơn vị trực thuộc Sở, trung tâm GDNN-

GDTX 

Tham mưu xét luân chuyển giáo viên vùng đặc biệt 

khó khăn năm học 2020 - 2021; rà soát, điều động đội 

ngũ các đơn vị trực thuộc Sở 

Phòng TCCB-CTTT 
Sở Nội vụ, các phòng GD&ĐT liên quan, 

đơn vị trực thuộc Sở 

Xây dựng kế hoạch và phương án tuyển dụng viên 

chức năm học 2020 – 2021; Phương án tuyển GV đi 

Lào năm học 2020-2021 

Phòng TCCB-CTTT 

Sở Nội vụ, Sở Tài chính; các đơn vị trực 

thuộc Sở, phòng GD&ĐT; UBND các huyện, 

TX, TP 

Thực hiện đánh giá, phân loại viên chức quản lý, đánh 

giá chuẩn hiệu trường đối với các đơn vị trực thuộc Sở 
Phòng TCCB-CTTT 

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở, phòng 

GD&ĐT  

Xét nâng bậc lương trước thời hạn 06 tháng đầu năm 

2020 đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở 
Phòng TCCB-CTTT Các tổ chức liên quan 

Lập kế hoạch ngân sách năm 2021, Kế hoạch tài chính 

giai đoạn 2021-2025 
Phòng KH-TC 

Các phòng thuộc Sở; các đơn vị trực thuộc 

Sở 

Hướng dẫn thực hiện các khoản thu năm học 2020- Phòng KH-TC Các phòng GD&ĐT, đơn vị trực thuộc Sở, 
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Tháng Nội dung công việc 
Đơn vị chủ trì 

tham mưu 
Đơn vị phối hợp, thực hiện 

2021 trung tâm GDNN-GDTX 

Xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học 2020-

2021 và triển khai công tác thanh tra 
Thanh tra Sở 

Các phòng thuộc Sở 

Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (đợt 1) Phòng QLCL-CNTT 

Các sở, ngành liên quan và UBND các 

huyện, TX, TP; các phòng thuộc Sở; các 

trường THPT 

Báo cáo đầu năm học 2020-2021 Văn phòng Sở 
Các phòng liên quan; các phòng GD&ĐT, 

đơn vị trực thuộc, trung tâm GDNN-GDTX 

Tháng 

9/2020 

Khai giảng năm học 2020-2021 Toàn ngành Toàn ngành 

Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (đợt 2) Phòng QLCL-CNTT 

Các sở, ngành liên quan và UBND các 

huyện, TX, TP; các phòng thuộc Sở; các 

trường THPT 

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ 

cho CB, GV các cấp học 

Phòng TCCB-

CTTT; Phòng 

GDTH-GDMN, 

GDTrH-GDTX 

Phòng KH-TC; các phòng GD&ĐT, đơn vị 

trực thuộc Sở, trung tâm GDNN-GDTX 

Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học các cấp học, 

ngành học 

Phòng GDTH-

GDMN, GDTrH-

GDTX 

Các phòng thuộc Sở; các phòng GD&ĐT, 

đơn vị trực thuộc Sở, trung tâm GDNN-

GDTX 

Hội nghị Hội đồng bộ môn Văn hóa cấp tỉnh cấp 

THCS, THPT, GDTX và Nghề phổ thông 

Phòng GDTrH-

GDTX 

Các phòng liên quan; các phòng GD&ĐT, 

các cơ sở giáo dục trực thuộc, trung tâm 

GDNN-GDTX 

Hội nghị triển khai phần mềm Quản lý văn bản và hồ 

sơ công việc đối với các đơn vị trực thuộc Sở 
Văn phòng Sở 

Trung tâm Tin học tỉnh; các đơn vị trực 

thuộc Sở 
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Tháng Nội dung công việc 
Đơn vị chủ trì 

tham mưu 
Đơn vị phối hợp, thực hiện 

 

Tổ chức đưa giáo viên sang giảng dạy tại Lào Phòng TCCB-CTTT Văn phòng Sở, các phòng thuộc Sở 

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Đề án Tăng cường 

Tiếng Việt, giai đoạn 1. 

Phòng GDTH- 

GDMN 

Các phòng thuộc sở (KH-TC, VP); các 

phòng  GD&ĐT; cơ sở giáo dục MN, TH 

Xây dựng dự thảo Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho 

chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông 

giai đoạn 2021-2025 

Phòng KHTC 
Các phòng thuộc Sở; UBND các huyện, TX, 

TP; các phòng GD&ĐT 

Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn Giáo dục tỉnh 

năm học 2019 - 2020, triển khai nhiệm vụ năm học 

mới 

CĐGD tỉnh 
Sở GD&ĐT; các công đoàn cơ sở giáo dục 

trực thuộc Sở 

Hội nghị triển khai nhiệm vụ QLCL-CNTT năm học 

2020-2021; tổng kết 3 năm ứng dụng Công nghệ thông 

tin ngành GD&ĐT 

Phòng QLCL-CNTT 

Các phòng thuộc Sở; các phòng GD&ĐT, 

đơn vị trực thuộc Sở, trung tâm GDNN-

GDTX 

Hội nghị tổng kết Đoàn - Đội năm học 2019-2020, 

triển khai nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng, công 

tác HSSV, Đoàn – Đội năm học 2020-2021 

Phòng TCCB-CTTT 

Tỉnh Đoàn, Văn phòng, Phòng KH-TC; các 

phòng GD&ĐT, đơn vị trực thuộc, TT 

GDNN-GDTX 

Báo cáo tình hình giáo dục tháng 9 
Văn phòng và các 

phòng thuộc Sở 

Các phòng GD&ĐT, đơn vị trực thuộc Sở, 

trung tâm GDNN-GDTX 

Tháng 

10/2020 

Thi chọn HSG văn hóa cấp tỉnh lớp 12; thi chọn đội 

tuyển và bồi dưỡng HSG quốc gia lớp 12 

Phòng QLCL-

CNTT, GDTrH-

GDTX 

Các trường THPT 

Tổ chức các hội nghị HĐBM văn hóa cấp TH và hội 

nghị chuyên môn cấp học Mầm non 

Phòng GDTH-

GDMN 

Phòng KH-TC; các phòng GD&ĐT, các cơ 

sở giáo dục MN, TH 

Triển khai bồi dưỡng giáo viên thực hiện đổi mới 

Chương trình và sách giáo khoa GDPT mới 
Phòng GDTH-

GDMN, GDTrH-

Phòng KH-TC; các phòng GD&ĐT, đơn vị 

trực thuộc Sở, trung tâm GDNN-GDTX 
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Tháng Nội dung công việc 
Đơn vị chủ trì 

tham mưu 
Đơn vị phối hợp, thực hiện 

GDTX 

Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm học 2019-

2020 và triển khai nhiệm năm học 2020-2021 
Thanh tra Sở 

Các phòng thuộc Sở; các phòng GD&ĐT, 

đơn vị trực thuộc Sở 

Hội nghị triển khai công tác phổ cập giáo dục 
Phòng GDTrH-

GDTX 

Các phòng thuộc Sở; các phòng GD&ĐT, 

trung tâm GDNN-GDTX 

Trực báo công tác TCCB 
Phòng TCCB-CTTT 

 

Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã thành phố; 

các đơn vị trực thuộc. 

Chỉ đạo, kiểm tra, hỗ trợ việc thực hiện chương trình 

sách giáo khoa lớp 1, năm học 2020-2021 

Phòng GDTH-

GDMN 

Các phòng GD&ĐT; các cơ sở giáo dục có 

cấp TH 

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ 

cho cán bộ, giáo viên cốt cán cấp học MN 

Phòng GDTH-  

GDMN 

Các phòng GD&ĐT; các cơ sở GDMN 

Tham mưu tổ chức tổng kết thực hiện Quyết định số 

89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt đề án “Xây dựng xã hội học tập giai 

đoạn 2012-2020” và Kế hoạch số 642/KH-UBND 

ngày 11/3/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc 

thực hiện Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 

2013-2020 của tỉnh Quảng Trị 

Phòng GDTrH-

GDTX 

Các sở, ngành liên quan; Hội Khuyến học 

tỉnh; UBND các huyện, TX, TP; các phòng 

thuộc Sở 

Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời 
Phòng GDTrH-

GDTX 

Phòng TCCB-CCTT; Hội Khuyến học tỉnh 

Trực báo các trung tâm ngoại ngữ, tin học, Kỹ năng 

sống, tư vấn du học và tập huấn cho các trung tâm 

ngoại ngữ, tin học 

Phòng GDTrH-

GDTX, Văn phòng 

 

Các trung tâm  
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Tháng Nội dung công việc 
Đơn vị chủ trì 

tham mưu 
Đơn vị phối hợp, thực hiện 

Lập dự toán chi tiết ngân sách năm 2021 Phòng KH-TC 
Các phòng thuộc Sở; các đơn vị trực thuộc 

Sở 

Hội nghị tổng kết công tác văn phòng, truyền thông và 

thi đua - khen thưởng năm học 2019-2020 và triển 

khai nhiệm vụ 2020-2021 

Văn phòng Sở 
Các phòng thuộc Sở; các đơn vị trực thuộc 

Sở 

Đăng ký đề tài, sáng kiến cấp ngành và nộp hồ sơ đăng 

ký thi đua năm học 2020-2021 
Văn phòng Sở 

Các phòng thuộc Sở; các đơn vị trực thuộc 

Sở 

Hội thảo góp ý Đề án Trường Trẻ Em Khuyết Tật 
Phòng GDTH-

GDMN 

Các phòng thuộc Sở; Trường Trẻ Em Khuyết 

Tật 

Tổ chức Hội thi tìm hiểu CCHC ngành GD&ĐT Văn phòng Sở Các phòng GD&ĐT, đơn vị trực thuộc Sở 

Báo cáo tình hình giáo dục tháng 10 
Văn phòng và các 

phòng CM Sở 

Các phòng GD&ĐT, đơn vị trực thuộc Sở, 

trung tâm GDNN-GDTX 

Tháng 

11/2020 

Hội thảo nâng cao chất lượng dạy học ở các huyện 

miền núi 

Phòng GDTrH-

GDTX 
Các phòng GD&ĐT, đơn vị trực thuộc Sở 

Trực báo cấp MN, TH, GDTrH, GDTX và GDDT 

Phòng GDTH-

GDMN, GDTrH-

GDTX 

Phòng KH-TC; các phòng GD&ĐT, đơn vị 

trực thuộc Sở, trung tâm GDNN-GDTX 

Thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp THCS 
Phòng GDTrH-

GDTX 

Các phòng GD&ĐT; các đơn vị trực thuộc 

Sở 

Hội nghị triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 

cao ngành GD&ĐT 
Văn phòng Sở 

Các phòng GD&ĐT; các cơ sở giáo dục 

Tổng kết 01 năm  triển khai mô hình Thư viên thân 

thiện RtR 

Phòng GDMN-

GDTH 

Các phòng GD&ĐT; các cơ sở giáo dục có 

cấp TH 
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Tháng Nội dung công việc 
Đơn vị chủ trì 

tham mưu 
Đơn vị phối hợp, thực hiện 

Tổ chức các hoạt động “Ngày Pháp luật” Phòng TCCB-CTTT Sở Tư pháp; toàn ngành 

Tổ chức “Ngày thế giới tưởng niệm nạn nhân tử vong 

do tai nạn giao thông” 
Phòng TCCB-CTTT Ban ATGT tỉnh; toàn ngành 

Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) Toàn ngành Toàn ngành 

Tập huấn Luật Lao động sửa đổi, Luật Bảo hiểm xã 

hội 
CĐGD tỉnh 

LĐLĐ tỉnh; BHXH tỉnh; Công đoàn các đơn 

vị trực thuộc Sở 

Xây dựng dự thảo Nghị quyết Quyết định quy định 

mức thu học phí, các khoản dịch vụ, hỗ trợ hoạt động 

giáo dục đối với cơ sở giáo dục công lập từ năm học 

2021-2022 

Phòng KH-TC 
Các phòng thuộc Sở; UBND các huyện, TX, 

TP; các phòng GD&ĐT 

Kiểm tra khảo sát thực tế CSVC các đơn vị trực thuộc 

để triển khai kế hoạch duy tu, bảo dưỡng cơ sở vật 

chất năm 2021. 

Phòng KH-TC Các đơn vị trực thuộc Sở 

Báo cáo tình hình giáo dục tháng 11 
Văn phòng và các 

phòng CM Sở 

Các phòng GD&ĐT, đơn vị trực thuộc Sở, 

trung tâm GDNN-GDTX 

Tháng 

12/2020 

Kiểm tra công tác PCGD - XMC các huyện, TX, TP 
Phòng GDTrH-

GDTX 
Các phòng GDTrH-GDTX, GDTH-GDMN 

Lập kế hoạch Bồi dưỡng CC, VC năm 2021 Phòng TCCB-CTTT Các phòng thuộc Sở 

Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh cấp tiểu học 
Phòng GDTH-

GDMN 

Phòng KH-TC; các phòng GD&ĐT; các cơ 

sở giáo dục có cấp TH 

Tổ chức ôn tập và kiểm tra Học kỳ I Các phòng thuộc Sở Các phòng GD&ĐT, cơ sở giáo dục 

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập QĐND 

Việt Nam (22/12) 
Toàn ngành Toàn ngành 
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Tháng Nội dung công việc 
Đơn vị chủ trì 

tham mưu 
Đơn vị phối hợp, thực hiện 

Triển khai đánh giá, phân loại công chức các phòng 

thuộc Sở; tổng hợp đánh giá xếp loại công chức, viên 

chức toàn ngành. 

Phòng TCCB-CTTT Toàn ngành 

Tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi văn hoá quốc gia 

lớp 12 THPT tại tỉnh 
Phòng QLCL-CNTT Phòng GDTrH, KH-TC; các trường THPT 

Các cơ sở giáo dục, các địa phương báo cáo tình hình 

thực hiện xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền 

vững năm 2020, kế hoạch năm 2021. 

Phòng KHTC Các phòng GD&ĐT, đơn vị trực thuộc Sở 

Báo cáo tình hình giáo dục tháng 12 
Văn phòng và các 

phòng CM Sở 

Các phòng GD&ĐT, đơn vị trực thuộc Sở, 

trung tâm GDNN-GDTX 

 

Tháng 

01/2021 

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày HSSV (09/01) Toàn ngành Toàn ngành 

Thi nghiên cứu KH&KT dành cho học sinh trung học 

cấp tỉnh 

Phòng GDTrH-

GDTX 

Văn phòng; Thanh tra; Phòng: KH-TC, 

TCCB-CTTT.  

Hội nghị sơ kết Học kỳ I và triển khai nhiệm vụ Học 

kỳ II 
Văn phòng Sở 

Các phòng thuộc Sở; các phòng GD&ĐT, 

đơn vị trực thuộc Sở, trung tâm GDNN-

GDTX 

Sơ kết hoạt động Công đoàn học kỳ I CĐGD tỉnh Các công đoàn trực thuộc CĐGD tỉnh 

Thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh cấp học mầm non 
Phòng GDTH- 

GDMN 

Các phòng thuộc Sở (KH-TC, VP); các 

phòng GD&ĐT; các cơ sở  giáo dục MN 

Phân bổ và thông báo Kế hoạch ngân sách năm 2021 

cho các đơn vị trực thuộc 
Phòng KH-TC Các đơn vị trực thuộc Sở 

Xây dựng Kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp năm 

học 2020-2021 trình UBND tỉnh 
Phòng QLCL-CNTT Các phòng GD&ĐT, đơn vị trực thuộc Sở 

Tổ chức Tết Nguyên đán và thăm hỏi CB, GV, NV có Văn phòng, CĐGD Các cơ sở giáo dục  
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Tháng Nội dung công việc 
Đơn vị chủ trì 

tham mưu 
Đơn vị phối hợp, thực hiện 

hoàn cảnh khó khăn tỉnh 

Các đơn vị nộp báo cáo Học kỳ I về Sở 
Văn phòng và các 

phòng CM Sở 

Các phòng GD&ĐT, đơn vị trực thuộc Sở, 

trung tâm GDNN-GDTX 

Tháng 

02/2021 

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Đảng 

CSVN (03/02) 
Toàn ngành Toàn ngành 

Trực báo GDTH 
Phòng GDTH-

GDMN 

Các phòng GD&ĐT, cơ sở giáo dục có cấp 

TH 

Chỉ đạo công tác thực tập sư phạm các cấp 
Phòng GDTrH-

GDTX 

Các phòng liên quan; các cơ sở tiếp nhận 

giáo sinh thực tập  

Thi hùng biện tiếng Anh học sinh THCS và THPT cấp 

tỉnh 

Phòng GDTrH-

GDTX 
Phòng KH-TC, Thanh tra 

Hội thảo Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho chương 

trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai 

đoạn 2021-2025 

Phòng KHTC 
Các phòng thuộc Sở; UBND các huyện, TX, 

TP; các phòng GD&ĐT 

Hướng dẫn thực hiện công tác bồi dưỡng thường 

xuyên theo quy định của Bộ GD&ĐT 
Phòng TCCB-CTTT 

Các phòng GD&ĐT, đơn vị trực thuộc Sở, 

trung tâm GDNN-GDTX 

Xây dựng dự thảo Đề án: Dự báo tình hình và xây 

dựng đội ngũ giáo viên phổ thông tỉnh Quảng Trị đáp 

ứng yêu cầu phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 

2021-2025 hướng đến năm 2030 

Phòng TCCB-CTTT 

UBND các huyện, TX, TP; các phòng 

GD&ĐT, đơn vị trực thuộc Sở, trung tâm 

GDNN-GDTX 

Thi giáo viên dạy giỏi cấp THPT 
Phòng GDTrH-

GDTX 
Phòng KH-TC; các đơn vị trực thuộc Sở 

Duyệt quyết toán năm 2020 các đơn vị trực thuộc, 

kiểm tra các đơn vị về việc thực hiện Nghị định 

16/NĐ-CP và công tác công khai tài chính 

Phòng KH-TC Các đơn vị trực thuộc Sở 
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Tháng Nội dung công việc 
Đơn vị chủ trì 

tham mưu 
Đơn vị phối hợp, thực hiện 

Báo cáo tình hình giáo dục tháng 02 
Văn phòng và các 

phòng thuộc Sở 

Các phòng GD&ĐT, đơn vị trực thuộc Sở, 

trung tâm GDNN-GDTX 

Tháng 

3/2021 

Tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 

(08/3) và ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

(26/3) 

Toàn ngành Toàn ngành 

Triển khai các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thành 

lập Công đoàn Giáo dục Việt Nam (22/7/1951-

22/7/2021) 

CĐGD tỉnh 
LĐLĐ tỉnh; Công đoàn các đơn vị trực thuộc 

Sở 

Tổ chức thi học sinh giỏi văn hóa lớp 9 Phòng QLCL-CNTT Phòng GDTrH; các phòng GD&ĐT 

Chỉ đạo, kiểm tra, hỗ trợ việc thực hiện chương trình 

sách giáo khoa mới năm học 2020-2021, đề án Tăng 

cường Tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số 

Phòng GDTH-

GDMN 

Các phòng GD&ĐT; cơ sở giáo dục có cấp 

TH 

Các phòng GD&ĐT báo cáo số liệu giao dự toán ngân 

sách năm 2021 cho các cơ sở giáo dục của địa phương 

(trước 31/3) 

Phòng KH-TC Các phòng GD&ĐT 

Các cơ sở giáo dục trực thuộc xây dựng Kế hoạch 

tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2021-2022 (trước 

15/3) 

Phòng KH-TC 
Các phòng GD&ĐT; các đơn vị trực thuộc 

Sở 

Trực báo cấp MN 
Phòng GDTH-

GDMN 
Các phòng GD&ĐT; các cơ sở giáo dục MN 

Chấm đề tài, sáng kiến cấp ngành năm học 2020-2021 Văn phòng Sở Hội đồng Khoa học, Sáng kiến ngành 

Duyệt quyết toán năm 2020 các đơn vị trực thuộc, 

kiểm tra các đơn vị về việc thực hiện Nghị định 

16/NĐ-CP và công tác công khai tài chính. 

Phòng KH-TC Các đơn vị trực thuộc Sở 
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Tháng Nội dung công việc 
Đơn vị chủ trì 

tham mưu 
Đơn vị phối hợp, thực hiện 

Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Quảng Trị 
Phòng GDTrH-

GDTX 
Các sở, ngành liên quan; toàn ngành 

Thi KH&KT cấp quốc gia 
Phòng GDTrH-

GDTX 
Phòng KH-TC 

Báo cáo tình hình giáo dục tháng 3 
Văn phòng và các 

phòng thuộc Sở 

Các phòng GD&ĐT, đơn vị trực thuộc Sở, 

trung tâm GDNN-GDTX 

Tháng 

4/2021 

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày giải phóng miền 

Nam (30/4) và Quốc tế lao động (01/5) 
Toàn ngành Toàn ngành 

Xây dựng phương án thi tốt nghiệp THPT năm 2021 Phòng QLCL-CNTT Các phòng thuộc Sở; các trường THPT 

Tổ chức Hội nghị thi tốt nghiệp THPT 2021 và triển 

khai công tác tuyển sinh năm học 2021-2022 (T1) 
Phòng QLCL-CNTT 

Phòng GDTrH-GDTX, các phòng GD&ĐT, 

đơn vị trực thuộc Sở, trung tâm GDNN-

GDTX  

Liên hoan văn hóa học đường cấp tỉnh Phòng TCCB-CTTT Các phòng thuộc Sở; toàn ngành 

Trực báo GDTrH-GDTX 
Phòng GDTrH-

GDTX 

Các phòng GD&ĐT; các trường THPT, 

THCS&THPT, trung tâm GDNN-GDTX 

Ngày Hội văn hóa các dân tộc (khối trường phổ thông 

dân tộc nội trú và bán trú) 

Phòng GDTrH-

GDTX 

Các phòng thuộc Sở; các phòng GD&ĐT, 

Trường PTDTNT tỉnh 

Hội thảo xây dựng dự thảo Nghị quyết Quyết định quy 

định mức thu học phí, các khoản dịch vụ, hỗ trợ hoạt 

động giáo dục đối với cơ sở giáo dục công lập từ năm 

học 2021-2022 

Phòng KH-TC 

Các phòng thuộc Sở; UBND các huyện, TX, 

TP; các phòng GD&ĐT, cơ sở giáo dục trực 

thuộc Sở 

Tổ chức “Ngày sách Việt Nam” 
Phòng GDTrH-

GDTX 
Toàn ngành, Sở Thông tin và Truyền thông 

Chỉ đạo công tác kiểm tra đánh giá, xét hoàn thành Phòng GDTH- Các phòng GD&ĐT 
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Tháng Nội dung công việc 
Đơn vị chủ trì 

tham mưu 
Đơn vị phối hợp, thực hiện 

chương trình tiểu học và bàn giao chất lượng giáo dục, 

năm học 2020-2021 

GDMN 

Tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp khu vực 
Phòng GDTrH-

GDTX 
Phòng KH-TC 

Tổ chức ôn tập và kiểm tra học kỳ II Các phòng thuộc Sở Các phòng GD&ĐT, cơ sở giáo dục 

Báo cáo tình hình giáo dục tháng 4 
Văn phòng và các 

phòng thuộc Sở 

Các phòng GD&ĐT, đơn vị trực thuộc Sở, 

trung tâm GDNN-GDTX 

Tháng 

5/2021 

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày sinh của Bác Hồ 

(19/5) 
Toàn ngành Toàn ngành 

Lập kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm 2022, 

kế hoạch tài chính - NSNN 3 năm 2022-2024 và dự 

toán ngân sách năm 2022 

Phòng KH-TC 
Các phòng thuộc Sở; UBND các huyện, thị 

xã, thành phố; các đơn vị trực thuộc Sở 

Các phòng GD&ĐT báo cáo số liệu quyết toán năm 

2020 của các cơ sở giáo dục địa phương phục vụ cho 

công tác quản lý (trước 31/5) 

Phòng KH-TC Các phòng GD&ĐT 

Tổ chức Tuần lễ phòng chống thiên tai Văn phòng Sở Toàn ngành 

Tổng kết hoạt động CĐCS trường học 
Công đoàn Giáo dục 

tỉnh 
Công đoàn cơ sở các đơn vị trực thuộc Sở 

Xét thi đua khen thưởng khối trực thuộc 
Các đơn vị trực 

thuộc Sở 
 

Thi cấp chứng chỉ nghề phổ thông lớp 11 
Phòng GDTrH-

GDTX 
Các trung tâm GDNN-GDTX, trường THPT 

Trực báo GDTH 
Phòng GDTH-

GDMN 

Các phòng GD&ĐT, cơ sở giáo dục có cấp 

TH 
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Tháng Nội dung công việc 
Đơn vị chủ trì 

tham mưu 
Đơn vị phối hợp, thực hiện 

Chỉ đạo, kiểm tra tình hình chuẩn bị các điều kiện thi 

THPT Quốc gia 
Phòng QLCL-CNTT Các cơ sở giáo dục có cấp học THPT 

Chỉ đạo việc xét tốt nghiệp THCS Phòng QLCL-CNTT 
Phòng GDTrH, GDTX-CN; các phòng 

GD&ĐT 

Các đơn vị nộp báo cáo tổng kết năm học và hồ sơ xét 

thi đua về Sở 

Văn phòng và các 

phòng thuộc Sở 

Các phòng GD&ĐT, đơn vị trực thuộc Sở, 

trung tâm GDNN-GDTX 

Tháng 

6/2021 

Tổ chức tuyển sinh các lớp đầu cấp 

Phòng QLCL-

CNTT; các phòng 

GD&ĐT 

Phòng GDTH-GDMN, GDTrH-GDTX, KH-

TC; các phòng GD&ĐT, đơn vị trực thuộc 

Sở, trung tâm GDNN-GDTX 

Gặp mặt các cơ quan báo chí thông tin về Kỳ thi tốt 

nghiệp THPT năm 2021 
Văn phòng Sở Các phòng liên quan 

Tiếp nhận hồ sơ luân chuyển, thuyên chuyển giáo viên Phòng TCCB-CTTT 
Các phòng thuộc Sở; các phòng GD&ĐT, cơ 

sở giáo dục  

Tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2021 Phòng QLCL-CNTT 
Các phòng thuộc Sở; các trường THPT, các 

đơn vị phối hợp ngoài ngành 

Chấm điểm mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm học 

2020-2021 các phòng thuộc Sở, đơn vị trực thuộc Sở, 

phòng GD&ĐT; hoàn thành các loại báo cáo theo lĩnh 

vực công tác 

Văn phòng Sở Các phòng thuộc Sở 

Xét thi đua khen thưởng hoạt động Công đoàn CĐGD tỉnh Các công đoàn trực thuộc CĐGD tỉnh 

Các phòng GD&ĐT báo cáo: Phát triển giáo dục ngoài 

công lập; xã hội hóa giáo dục năm học 2020-2021; 

tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới, giảm 

nghèo bền vững 6 tháng đầu năm 2021. 

Phòng KHTC Các phòng GD&ĐT 
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Tháng Nội dung công việc 
Đơn vị chủ trì 

tham mưu 
Đơn vị phối hợp, thực hiện 

Tập huấn nghiệp vụ thanh tra thi và xét tốt nghiệp 

THPT 
Thanh tra Sở 

Các phòng thuộc Sở; cộng tác viên thanh tra 

Báo cáo tình hình giáo dục tháng 6 
Văn phòng và các 

phòng thuộc Sở 

Các phòng GD&ĐT, đơn vị trực thuộc Sở, 

trung tâm GDNN-GDTX 

Tháng 

7/2021 

Duyệt kết quả tuyển sinh các lớp đầu cấp 

Phòng QLCL-

CNTT; phòng 

GD&ĐT các huyện, 

TX, TP 

Các phòng GD&ĐT, đơn vị trực thuộc Sở, 

trung tâm GDNN-GDTX 

Chấm thi, duyệt kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 

2021 
Phòng QLCL-CNTT Các phòng liên quan; các trường THPT 

Xét thi đua khen thưởng năm học 2020-2021 Văn phòng Sở Hội đồng TĐ-KT ngành 

Tham mưu xét luân chuyển giáo viên vùng đặc biệt 

khó khăn năm học 2020 – 2021. 
Phòng TCCB-CTTT 

Sở Nội vụ; các phòng GD&ĐT liên quan; 

các đơn vị trực thuộc Sở 

Rà soát, điều động đội ngũ các đơn vị trực thuộc Sở; 

xây dựng kế hoạch tuyển viên chức năm học 2021-

2022 

Phòng TCCB-CTTT Sở Nội vụ; các đơn vị trực thuộc Sở 

Xét tuyển giáo viên đi Lào giảng dạy năm học 2021-

2022, trình UBND tỉnh quyết định 
Phòng TCCB-CTTT 

 Sở Nội vụ; UBND các huyện, TX, TP; các 

phòng GD&ĐT 

Tổng hợp xếp loại viên chức các đơn vị trực thuộc; 

xếp loại chuẩn hiệu trưởng và chuẩn nghề nghiệp GV 

năm 2020-2021 

Phòng TCCB-CTTT Các đơn vị trực thuộc Sở, phòng GD&ĐT  

Tham gia các lớp bồi dưỡng CBQL, GV về đổi mới 

Chương trình GDPT của Bộ 

Phòng GDMN-

GDTH; GDTrH-

GDTX 

 



14 

 

 

 

Tháng Nội dung công việc 
Đơn vị chủ trì 

tham mưu 
Đơn vị phối hợp, thực hiện 

Triển khai công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở 

vật chất trường học. 
Phòng KH-TC Các phòng GD&ĐT, đơn vị trực thuộc Sở 

Bảo vệ Kế hoạch phát triển, kế hoạch ngân sách và các 

chương trình, dự án năm 2022 
Phòng KH-TC Các phòng thuộc Sở 

Kỷ niệm 92 năm thành lập Công đoàn Việt Nam và 70 

năm Ngày thành lập Công đoàn Giáo dục Việt Nam 
CĐGD tỉnh Các công đoàn trực thuộc CĐGD tỉnh 

Tập huấn nghiệp vụ công tác thanh tra giáo dục Thanh tra Sở Mời Báo cáo viên Thanh tra tỉnh 

Báo cáo tình hình giáo dục tháng 7 
Văn phòng và các 

phòng thuộc Sở 
Các phòng GD&ĐT 

     

         GIÁM ĐỐC 

 

 

 

                                

      Lê Thị Hương 
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