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 Cao Bằng, ngày       tháng  9  năm 2019 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Chƣơng trình công tác năm học 2019 – 2020 và phân công chỉ đạo thực 

hiện của Sở Giáo dục và Đào tạo  
 
 
 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 
 

Căn cứ Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 8/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm học 2019 - 2020 của ngành 

Giáo dục; 
 

Căn cứ Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 6/8/2018 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành phân cấp quản lý nhà nước lĩnh vực nội vụ 
trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; 

 

Theo đề nghị của Chánh văn phòng, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành Chương trình công tác năm học 2019 – 2020 và phân công 

chỉ đạo thực hiện của Sở Giáo dục và Đào tạo với các nhiệm vụ (theo danh mục 

đính kèm Quyết định này)  
 

Điều 2. Trách nhiệm của các phòng thuộc Sở 
 

1.  Văn phòng Sở có trách nhiệm đôn đốc, điều phối các hoạt động của Cơ 

quan Sở để triển khai thực hiện Chương trình công tác năm học 2019 - 2020 đúng 

tiến độ và đảm báo chất lượng. 
 

2. Trưởng các phòng thuộc Sở có trách nhiệm chủ động phối hợp với các 

phòng liên quan để xây dựng kế hoạch chi tiết của từng nhiệm vụ, phân công cụ 

thể đến từng chuyên viên trong phòng thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ trong 

Chương trình công tác. 
 

3. Trường hợp có các hoạt động đột xuất theo yên cầu của cơ quan chuyên 

môn cấp trên các phòng chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, trình Phó giám đốc 

Sở phụ trách phê duyệt và gửi về Văn phòng để tổng hợp, trình Giám đốc Sở xem 

xét, quyết định. 



Ðiều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng phòng thuộc Sở, công 

chức, viên chức của các phòng thuộc Sở chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố; 
- Các trường, trung tâm trực thuộc Sở; 

- Lưu VT - VP. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Vũ Văn Dƣơng 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHƢƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM HỌC 2019 - 2020  

VÀ PHÂN CÔNG CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGD&ĐT ngày     tháng 9 năm 2019 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo) 

THỜI 

GIAN 
NỘI DUNG 

ĐƠN VỊ 

CHỦ TRÌ 

THAM 

MƢU 

PHÂN CÔNG LĐ 

 CHỈ ĐẠO 

Tháng 

9/2019 

- Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch, thời gian năm học 2019-2020; chỉ đạo 

khai giảng năm học;  

- Tổng hợp báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ đầu năm học 2019 -

2020; 

- Phát động phong trào thi đua đầu năm học; hướng dẫn công tác thi 

đua đối với các khối thi đua; tiếp nhận đăng ký thi đua đầu năm học 

2019 – 2020. 

VP Đ/c Vũ Văn Dương 

- Báo cáo Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo và 

phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2019; 

- Kiểm tra công tác giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, tiếp công 

dân tại một số trường THPT trên địa bàn huyện Nguyên Bình và 

Thông Nông; 

- Hướng dẫn công tác pháp chế năm học 2019-2020; 

- Tổng hợp, báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý 3 năm 

2019; 

- Hướng dẫn Các phòng GD&ĐT, các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở về 

công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tốt cáo, 

tiếp công dân, phòng, chống tham nhũng và phối hợp xây dựng kế 

hoạch thanh tra năm học 2019-2020. 

Thanh tra Đ/c: Vũ Văn Dương 

- Phối hợp xây dựng kế hoạch công tác PCGDMNTNT và PCGDTH; 

kiểm tra công nhận các huyện, thành phố đạt chuẩn PCGD, XMC; 

- Duyệt kế hoạch chuyên môn GDMN&GDTH đối với các huyện, 

thành phố và Trung tâm PHCN&GDHN trẻ khuyết tật tỉnh; 

-Tập huấn giáo viên nhận trẻ từ Trung tâm PHCN&GDHN trẻ khuyết 

tật ra học hòa nhập; 

- Tập huấn BDTX cho CBQL và GVMN; 

- Kiểm tra việc thực hiện nền nếp đầu năm học đối với 

GDMN&GDTH; 

- Tổng hợp, báo cáo số liệu đầu năm gửi Bộ GD&ĐT;  

- Phối hợp đánh giá ngoài một số cơ sở GDMN&GDTH; 

- Cập nhật phần mềm cơ sở dữ liệu theo quy định của Bộ GD&ĐT đối 

với GDMN&GDTH. 

GDMN&G

DTH 

 

Đ/c: Đàm Thị Trung 

Thu 

 

- Hướng dẫn thi giáo viên dạy giỏi các cấp bậc trung học; 

- Xét tặng giải thưởng Hoa Trạng Nguyên; 

- Xây dựng kế hoạch phối hợp liên ngành về công tác DS-KHHGĐ; 

- Bối dưỡng diễn tập khu vực phòng thủ đối với huyện; 

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác Giáo dục QP-AN; 

- Duyệt tuyển sinh bổ sung DTNT huyện năm học 2019-2020 (ngày 

12/9); 

- Tổ chức trao đổi kế hoạch chuyên môn với phòng GD&ĐT 

- Trao đổi kế hoạch giáo dục, kế hoạch dạy học tự chọn các trường 

THPT; 

- Duyệt thừa giờ năm học 2018-2019; 

GDTrH Đ/c Phan Văn Giáp 



- Duyệt kế hoạch giáo dục QP-AN các trường THPT; 

Họp tổ cốt cán xây dựng hoạt động chuyên môn cấp THCS, THPT 

năm học 2019-2020; 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thảo, tập huấn chuyên môn THCS, 

THPT; 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng chuyên 

môn GDNN- GDTX; 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thảo về công tác Y tế trường học; 

- Triển khai Bảo hiểm Y tế học sinh; 

- Hướng dẫn nhiệm vụ năm học đối với công tác GDTC và Y tế 

trường học; 

- Hội nghị tập huấn công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trên môi 

trường mạng; giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV; tuyên truyền về 

Biển đảo; tư vấn tâm lý và công tác xã hội trường học; 

- Hướng dẫn dạy học các môn học THCS, THPT; 

Xây dựng kế hoạch và dự trù kinh phí GDTrH năm 2019; xây dựng dự 

trù kinh phí tổ chức Hội khỏe phù đổng các cấp; 

- - Trình UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra công nhận các huyện đạt 

chuẩn phổ cập GDTHCS năm 2019; 

- Trình UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo HKPĐ cấp tỉnh năm 2020; 

- Dự thảo các văn bản của BCĐ HKPĐ năm 2020; 

- Họp BCĐ HKPĐ cấp tỉnh năm 2020. 

- Tiếp tục tổ chức các lớp BDTX ND1; 

- Tiếp tục phối hợp với Trường Đại học Kinh tế Quốc dân quản lý lớp ôn 

tập bổ sung kiến thức, chuyên ngành Thạc sĩ Quản lý kinh tế và Chính sách 

năm 2019; 

- Tổng hợp kết quả thi nâng bậc ngoại ngữ cho giáo viên tiếng Anh năm 

2019, thông báo tới các cơ sở giáo dục; 

- Tham dự Hội nghị triển lãm về giáo dục Trung Quốc - ASEAN năm 

2019 tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc; 

- Tính kinh phí đăng ký nguyện vọng xét tuyển thi THPT QG năm 2019 

chuyển cho Bộ GD&ĐT, các trường Đại học, cao đẳng; 

- Tiếp tục cử giáo viên tham gia tập huấn các nội dung do Bộ tổ chức; 

- Tiếp nhận, trình lãnh đạo Sở phê duyệt Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 

năm học 2019-2020 về GDTX (các đơn vị: phòng GD&ĐT, 

TTGDNN-GDTX, GDTX tỉnh); 

- Chỉ đạo tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019; 

- Tổng hợp số liệu đầu năm học về GDTX; 

- Phối hợp với Sở, ban, ngành của tỉnh đẩy mạnh công tác thực hiệnKế 

hoạch Đề án "Xây dựng XHHT trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 

2013 - 2020". 

ĐTBD Đ/c Lục Văn Dương 

- Hướng dẫn công tác thi học sinh giỏi các cấp năm học 2019-2020; 

- Hướng dẫn công tác tự đánh giá năm học 2019-2020; 

- Ban hành công văn hướng dẫn nhiệm vụ QLCLGD&CNTT năm học 2019 – 

2020; 

- Tổ chức các khâu ra đề, coi thi kỳ thi chọn Đội tuyển tham dự kỳ thi 

chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2020; 

 - Tổ chức chấm thi Đội tuyển tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc 

gia năm 2020; 

- Tổng hợp, thẩm định h  sơ đăng ký đánh giá ngoài các cơ sở giáo 

dục; 

- Tham mưu ban hành Quyết định thành lập các Đoàn đánh giá ngoài 

QLCL& 

CNTT 
Đ/c: Vũ Văn Dương 



cơ sở giáo dục năm 2019; 

- Bàn giao phôi bằng tốt nghiệp THCS cho các Phòng GDĐT; 

- Tổ chức in bằng tốt nghiệp THPT năm 2019. 

- Thẩm định quyết toán 6 tháng đầu năm 2019 kinh phí chi thường 

xuyên của các đơn vị dự toán trực thuộc; 

- Thẩm định danh sách học sinh hưởng chế độ hỗ trợ theo Nghị định 

số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ năm học 2019-2020 đối với các 

trường THPT trình UBND tỉnh phê duyệt; 

- Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị huyện, thành phố về việc xây dựng kế 

hoạch phát triển GD&ÐT  năm 2020; 

- Tiếp tục giải ngân các dự án dầu tư xây dựng có khối lượng hoàn 

thành; 

- Trao đổi kế hoạch phát triển giáo dục đào tạo năm 2020 với Bộ Giáo 

dục và Đào tạo; 

- Đôn đốc các đơn vị gửi báo cáo thống kê đầu năm học 2019-2020; 

- Xây dựng dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 07/2014/NQ-

HĐND của Hội đ ng nhân dân tỉnh; 

- Triển khai đấu thầu, lựa chọn nhà thầu và khởi công các gói thầu cải 

tạo sửa chữa thuộc Chương trình mục tiêu GD vùng núi, vùng dân tộc 

thiểu số, vùng khó khăn; 

- Kiểm tra tiến độ thực hiện, nghiệm thu, bàn giao thiết bị thuộc các 

gói thầu mua sắm Chương trình mục tiêu GD vùng núi, vùng dân tộc 

thiểu số, vùng khó khăn; 

- Tổng hợp số liệu xây dựng Đề án phát triển hệ thống trường bán trú 

trên địa bàn tỉnh; 

- Tổng hợp số liệu xây dựng Đề án tổng thể về đầu tư cơ sở vật chất 

ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh; 

- Tổng hợp số liệu, lấy ý kiến các ngành về dự thảo các chính sách 

tăng cường các ngu n lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và 

đào tạo giai đoạn 2019 – 2025 trên địa bàn tỉnh; 

- Thực hiện Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch 

nông thôn dựa trên kết quả” vay vốn Ngân hàng Thế giới. 

KHTC Đ/c: Vũ Văn Dương 

- Tiếp tục củng cố đội ngũ cán bộ quản lý các phòng Sở, các ðõn vị 

trực thuộc; Kiện toàn Hội đ ng trường, trình xếp hạng trường THPT; 

- Rà soát lại nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc, 

chuẩn bị các điều kiện cho tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 

2019; 

- Xây dựng Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên 

mầm non, phổ thông năm 2019; 

- Giao chỉ tiêu biên chế, lao động hợp đ ng theo Nghị định 

68/2000/NĐ-CP cho các đơn vị trực thuộc năm học 2019-2020; 

- Thẩm định h  sơ học sinh, giáo viên mầm non hưởng chính sách theo 

Nghị định số 06/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quy định chính 

sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo 

viên mầm non. 

TCCB Đ/c: Vũ Văn Dương 

Tháng 

10/2019 

- Báo cáo công tác Quý III;  

- Báo cáo công tác CCHC Quý III. Báo cáo công tác thi đua, khen 

thưởng Quý III; 

- Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019; 

chương trình công tác năm 2020; 

- Nhận và thẩm định, trình xét khen thưởng đối với giáo viên công tác 

tại vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn  

- Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng; công tác văn thư, lưu trữ 

- trình thẩm định, tổ chức nghiệm thu, xuất bản  cuốn Lích sử giáo dục 

VP Đ/c: Vũ Văn Dương 



Cao Bầng từ năm 2945 đến năm 2019.   

 

- Xây dựng Kế hoạch công tác pháp chế năm học 2019-2020 của Sở; 

- Tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật Quý 3 năm 2019; 

- Kiểm tra công tác pháp chế tại một số cơ sở giáo dục trực thuộc; 

-Tổng hợp, báo cáo công tác thi hành pháp luật, công tác xử lý vi 

phạm hành chính năm 2019; 

- Tổ chức Hội nghị công tác pháp chế năm học 2019-2020; 

- Thanh tra, kiểm tra công tác dạy thêm, học thêm, thu chi đầu năm… 

tại một số cơ sở giáo dục trực thuộc Sở. 

Thanh tra Đ/c: Vũ Văn Dương 

 
- Tập huấn cho giáo viên có trẻ học hòa nhập; 

- Chỉ đạo khám sàng lọc phát hiện sớm trẻ khuyết tật tại các huyện, 

thành phố; 

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đối với 

GDMN&GDTH; 

- Đánh giá ngoài một số cơ sở GDMN&GDTH. 

GDMN, 

GDTH 

 

Đ/c: Đàm Thị Trung 

Thu 

 
 

 

- - Phối hợp với Honda Cao Bằng tổ chức cuộc thi “An toàn giao thông 

cho nụ cười ngày mai” dành cho giáo viên và học sinh cấp THPT; 

- Xây dựng Kế hoạch Truyền thông thay đổi hành vi vệ sinh thuộc 

Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa 

trên kết quả năm 2019 ngành Giáo dục và Đào tạo; 

- Hướng dẫn thực hiện tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng 

chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019; 

- Ban hành kế hoạch chỉ đạo điểm một số trường tổ chức tổ chức ngoại 

khóa tuyên truyền về phòng chống ma túy và vi phạm pháp luật cho 

học sinh các trường THPT; 

- Ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thảo về đảm bảo môi trường giáo 

dục an toàn, lành mạnh, phòng chống bạo lực học đường; công tác 

quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho HSSV năm 

học 2019-2020; 

- Kiểm tra công tác phổ cập giáo dục THCS; 

- Chọn giáo viên ôn luyện đội tuyển dự thi chọn HSG quốc gia; 

- Kiểm tra, tư vấn hoạt động chuyên môn trường THCS, THPT; 

- Tổ chức giao ban giáo dục trung học; 

- Kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập, thực hành diễn tập khu vực 

phòng thủ; 

- Hướng dẫn, tham gia chỉ đạo diễn tập KVPT ; 

- Thực hành diễn tập khu vực phòng thủ; 

- Tham gia diễn tập khu vực phòng thủ đối với huyện; 

- Tham gia với Hội đ ng GDQP-AN tỉnh kiểm tra công tác Giáo dục 

QP-AN; 

- - Họp Ban tổ chức HKPĐ cấp tỉnh năm 2020; 

- Tham mưu ban hành các văn bản của HKPĐ các cấp năm 2020. 

GDTrH Đ/c: Phan Văn Giáp 

 
- Tiếp tục phối hợp với Trường ĐHKTQD quản lý lớp ôn tập bổ sung kiến 

thức, chuyên ngành Thạc sĩ Quản lý kinh tế và Chính sách năm 2019; 

- Thống kê, tổng hợp các thông tin báo cáo về số lượng, chất lượng và 

kết quả tuyển sinh hằng năm của thí sinh trên địa bàn tỉnh được trúng 

tuyển vào các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp 

nhóm ngành đào tạo giáo viên; 

- Tiếp tục cử giáo viên tham gia tập huấn các nội dung do Bộ tổ chức; 

- Đôn đốc các Phòng GD&ĐT kiểm tra công nhận các xã, phường, thị 

trấn duy trì đạt chuẩn XMC năm 2019; 

- Kiểm tra tiến độ thực hiện các Đề án: Xây dựng xã hội học tập, Xóa 

ĐTBD 
Đ/c: Lục Văn Dương 

 

 

 



mù chữ; nền nếp chuyên môn các cơ sở GDTX; 

- Báo cáo kết quả Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019; 

- Đôn đốc các đơn vị phòng GD&ĐT chỉ đạo các TTHTCĐ đầu mối 

tham mưu triển khai đánh giá "Cộng đ ng học tập" cấp xã năm 2019 

 

- Thành lập Đội tuyển tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 

2020; 

- Bàn giao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2019 cho các 

trường THPT; 

- Tham gia các đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục; 

- Tổ chức ra đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện lớp 12 năm học 2019-

2020. 

QLCL & 

CNTT 
Đ/c: Vũ Văn Dương 

 

- Tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình hoàn thành  và kiểm tra tiến 

độ thực hiện các công trình đang xây dựng của năm 2019; 

- Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch phát triển Giáo dục và kế hoạch 

thực hiện ngân sách 09 tháng đầu năm 2019; 

- Kiểm tra, rà soát việc giải ngân các công trình xây dựng cơ bản và 

Chương trình mục tiêu giáo dục; 

- Tổng hợp cân đối nhu cầu kinh phí do tăng giảm biên chế cho các 

đơn vị dự toán trực thuộc, giao dự toán biên chế tuyển mới; 

- Xây dựng và bảo vệ kế hoạch ngân sách vòng 2 với Sở Tài chính 

kinh phí chi thường xuyên năm 2020; 

- Trao đổi chỉ tiêu kế hoạch sự nghiệp, kế hoạch đào tạo b i dưỡng  

năm 2020 với Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Tiếp tục quy trình xây dựng dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 

07/2014/NQ-HĐND của Hội đ ng nhân dân tỉnh; 

- Tiếp tục lựa chọn nhà thầu và khởi công các gói thầu cải tạo sửa 

chữa thuộc Chương trình mục tiêu GD vùng núi, vùng dân tộc thiểu 

số, vùng khó khăn; 

- Tiếp tục kiểm tra tiến độ thực hiện, nghiệm thu, bàn giao thiết bị 

thuộc các gói thầu mua sắm Chương trình mục tiêu GD vùng núi, vùng 

dân tộc thiểu số, vùng khó khăn; 

- Hoàn thiện dự thảo các chính sách tăng cường các ngu n lực của xã 

hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 – 2025 

trên địa bàn tỉnh báo cáo UBND tỉnh; 

- Xây dựng dự thảo Đề án phát triển hệ thống trường bán trú trên địa 

bàn tỉnh, xin ý kiến các ngành, địa phương; 

- Xây dựng dự thảo Đề án tổng thể về đầu tư cơ sở vật chất ngành giáo 

dục trên địa bàn tỉnh, xin ý kiến các ngành, địa phương; 

- Tiếp tục thực hiện Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước 

sạch nông thôn dựa trên kết quả” vay vốn Ngân hàng Thế giới. 

KHTC Đ/c: Vũ Văn Dương 

 

- Đối chiếu và thẩm định phụ cấp thâm niên nhà giáo; 

- Xây dựng kế hoạch công tác năm 2020; 

- Rà soát, củng cố tổ chức bộ máy, cán bộ quản lý ở các đơn vị; bổ 

nhiệm lại lãnh đạo một số đơn vị; 

- Tổng hợp, xây dựng kế hoạch đào tạo, b i dưỡng năm 2020; 

- Chuẩn bị các điều kiện cho việc tuyển dụng viên chức ngành giáo 

dục năm 2019; 

- Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức xét, thi thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông năm 2019. 

TCCB Đ/c: Vũ Văn Dương 

Tháng 

11/2019 

- Báo cáo công tác năm 2019, xây dựng chương trình công tác năm 

2020 của Sở và trình UBND tỉnh.; 

- Tham mưu Lãnh đạo Sở xây dựng kế hoạch dự 20/11 tại một số đơn 

vị; 

- Báo cáo CCHC năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; 

VP Đ/c: Vũ Văn Dương 



- Báo cáo công tác năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; 

- Tổng hợp đăng ký thi đua toàn ngành. 

- Thanh tra hành chính Trường THPT Bế Văn Đàn; 

- Thanh tra hành chính trường PT DTNT Bảo Lạc; 

- Thanh tra chuyên ngành Phòng GD&ĐT Bảo Lâm; 

- Kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá VBQPPL; 

- Kiểm tra việc thực hiện Ngày Pháp luật 2019 tại một số cơ sở giáo 

dục. 

Thanh tra Đ/c: Vũ Văn Dương 

- Kiểm tra việc thực hiện chuyên môn tại một số huyện đối vời 

GDMN&GDTH; 

- Phối hợp với phòng GDTrH kiểm tra công nhận và công nhận lại kết 

quả PCGD, XMC đối với các huyện, thành phố theo các mức độ; 

- Dự Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 theo phân công; 

- Đánh giá ngoài một số cơ sở GDMN&GDTH. 

GDMN, 

GDTH 

Đ/c: Đàm Thị Trung 

Thu 

- Hướng dẫn ôn tập, kiểm tra học kỳ I THCS và THPT; 

- Kiểm tra, tư vấn hoạt động chuyên môn trường THCS, THPT; 

- - Tổ chức Hội thảo về đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành 

mạnh, phòng chống bạo lực học đường; công tác quản lý, giáo dục 

chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho HSSV năm học 2019-2020; 

- Hội nghị triển khai và tập huấn tại tỉnh về Chương trình Mở rộng quy 

mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả năm 2019 cho 

CBQL giáo viên các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở của 06 

xã thực hiện VSTX; 

- Tham mưu ban hành các văn bản của HKPĐ các cấp năm 2020. 

GDTrH Đ/c: Phan Văn Giáp 

- Tiếp tục tổng hợp các thông tin báo cáo về số lượng, chất lượng và 

kết quả tuyển sinh hằng năm của thí sinh trên địa bàn tỉnh được trúng 

tuyển vào các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp 

nhóm ngành đào tạo giáo viên; 

- Kiểm tra công tác thừa giờ của Trường CĐSP Cao Bằng; 

- Tiếp tục cử giáo viên tham gia tập huấn các nội dung do Bộ tổ chức; 

- Kiểm tra công nhận các huyện, thành phố đạt chuẩn XMC năm 2019; 

- Kiểm tra nền nếp chuyên môn một số cơ sở GDTX; 

- Tổng hợp số liệu và dự thảo báo cáo tình hình thực hiện Đề án Xây 

dựng xã hội học tập năm 2019. 

ĐTBD 
Đ/c: Lục Văn Dương 

 

 

- Chỉ đạo các cụm trường THPT tổ chức coi thi, chấm thi chọn học 

sinh giỏi cấp huyện lớp 12 năm học 2019 – 2020; 

- Tổng hợp kết quả chấm thi chọn học sinh giỏi cấp huyện lớp 12 năm 

học 2019 – 2020; 

- Thẩm định h  sơ của các đoàn đánh giá ngoài; 

- Đăng ký dự thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2020 với Bộ GDĐT; 

QLCL & 

CNTT 
Đ/c: Vũ Văn Dương 

 

- Đôn đốc các đơn vị kiểm tra rà soát việc thực hiện  Ngân sách được 

giao năm 2019; 

- Thanh toán kinh phí Chương trình mục tiêu năm 2019 cho các dự án 

hoàn thành và các gói thầu mua sắm thiết bị; 

- Chuẩn bị phương án điều chỉnh kế hoạch Ngân sách năm 2019, và 

kinh phí CTMT giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó 

khăn; 

- Tiếp tục thanh toán các công trình có khối lượng hoàn thành; 

- Lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cho các công trình hoàn 

thành; 

- Cân đối giao ngân sách chi thường xuyên phần kinh phí còn lại của 

năm 2019; 

KHTC Đ/c: Vũ Văn Dương 



- Tiếp tục quy trình xây dựng dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 

07/2014/NQ-HĐND của Hội đ ng nhân dân tỉnh; 

- Tiếp tục kiểm tra tiến độ thực hiện, nghiệm thu, bàn giao thiết bị 

thuộc các gói thầu mua sắm Chương trình mục tiêu GD vùng núi, vùng 

dân tộc thiểu số, vùng khó khăn; 

- Theo dõi, kiểm tra tiến độ thực hiện các gói thầu cải tạo sửa chữa 

thuộc Chương trình mục tiêu GD vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, 

vùng khó khăn; 

- Tổng hợp ý kiến các ngành, địa phương về dự thảo Đề án phát triển 

hệ thống trường bán trú trên địa bàn tỉnh; 

- Tổng hợp ý kiến các ngành, địa phương về dự thảo Đề án tổng thể về 

đầu tư cơ sở vật chất ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh; 

- Tổng hợp nhu cầu mua sắm, xây dựng, cải tạo sửa chữa cơ sở vật 

chất của các cơ sở giáo dục trực thuộc; 

- Tiếp tục thực hiện Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước 

sạch nông thôn dựa trên kết quả” vay vốn Ngân hàng Thế giới. 

 

- Lập kế hoạch, văn bản hướng dẫn kê khai tài sản năm 2019; 

- Rà soát, củng cố tổ chức bộ máy các các đơn vị trực thuộc; Kiểm tra 

công tác TCCB một số đơn vị; 

- Trình Giám đốc Sở phê duyệt danh sách giáo viên đăng ký đi đào tạo 

nâng cao trình độ chuyên môn năm 2020; 

- Hýớng dẫn cung cấp số liệu cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành 

năm 2019; 

- Tiếp tục thực hiện công tác về tuyển dụng viên chức ngành giáo dục 

năm 2019; 

TCCB Đ/c: Vũ Văn Dương 

Tháng 

12/2019 

- Chấm điểm các chỉ số CCHC năm 2019; 

- Xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2020; 

- Xây dựng Danh mục: Mục tiêu chất lượng; Chính sách chất lượng; 

kế hoạch đánh giá nội bộ quy trình ISO cơ quan Sở. 

- Báo cáo công tác TĐ, KT năm 2019 gửi Khối GUTĐIII.; tổng kết 

công tác TĐKĐ Khối GUTĐIII; 

- Chủ trì tham mưu tổ chức Hội nghị về chương trình sách giáo khoa 

phổ thông mới và việc thực hiện một số nội dung khác của năm học. 

- Phát hành cuốn "Giáo dục tỉnh Cao Bằng từ năm 1845 đến năm 2019 

VP 
Đ/c: Vũ Văn Dương 

Đ/c: Phan Văn Giáp 

- Tiếp tục, kết thúc, công bố kết luận thanh tra chuyên ngành Phòng 

GD&ĐT Bảo Lâm; 

- Tiếp tục, kết thúc, công bố kết luận thanh tra hành chính Trường 

THPT Bế Văn Đàn; 

- Tiếp tục, kết thúc, công bố kết luận thanh tra hành chính Trường PT 

DTNT Bảo Lạc; 

- Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 gửi 

ban Nội chính Tỉnh ủy và Thanh tra Tỉnh. 

- Báo cáo tổng kết công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu 

nại, giải quyết tố cáo năm 2019 gửi Thanh tra Tỉnh; 

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ nâng xếp hạng chỉ số chi phí 

tuân thủ pháp luật năm 2019; 

- Báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2019; 

- Báo cáo công tác b i thường nhà nước năm 2019; 

- Xây dựng kế hoạch công tác KSTTHC năm 2020; 

- Xây dựng kế hoạch công tác thanh tra năm 2020. 

Thanh tra Đ/c: Vũ Văn Dương 



- Kiểm tra việc thực hiện chuyên môn tại một số huyện đối với 

GDMN&GDTH; 

- Hướng dẫn sơ kết học kỳ I năm học 2019-2020; 

- Đánh giá ngoài một số cơ sở GDMN&GDTH; 

- Phối hợp trình UBND tỉnh công nhận trường đạt chuẩn quốc gia và 

huyện đạt chuẩn PCGDMNTNT, PCGDTH năm 2019. 

GDMN 

GDTH 

Đ/c: Đàm Thị Trung 

Thu 

 

- Hướng dẫn hoàn thiện sản phẩm dự thi cuộc thi KHKT cấp tỉnh; 

chấm sơ khảo các sp dự thi; Tổ chức cuộc thi KHKT cấp tỉnh; 

- Tổng hợp số liệu, báo cáo sơ kết học kỳ I; 

- Kiểm tra, tư vấn hoạt động chuyên môn các trường THCS, THPT; 

- Triển khai cuộc thi “ATGT cho nụ cười ngày mai” cấp THPT; 

- Trình UBND tỉnh ban hành quyết định công nhận các huyện đạt 

chuẩn phổ cập GDTHCS năm 2019; 

- Hoàn thiện các h  sơ minh chứng Hội nghị triển khai và tập huấn tại 

tỉnh về Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn 

dựa trên kết quả năm 2019 để phục vụ công tác kiểm đếm; 

- Hướng dẫn các đơn vị Sơ kết học kỳ 1 đối với công tác giáo dục 

chính trị và học sinh, sinh viên năm học 2019-2020 

GDTrH Đ/c: Phan Văn Giáp 

- Kiểm tra công tác BDTX, NCKH, SKKN tại các đơn vị; 

- Kiểm tra, rà soát công tác liên kết đào tạo trình độ đại học, cao đẳng, 

TCCN hệ vừa làm vừa học; 

- Báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện các Đề án: “Xây dựng 

xã hội học tập giai đoạn 2013-2020” và các Đề án thành phần; báo cáo 

UBND tỉnh và Bộ GD&ĐT về tình hình thực hiện; 

- Trình UBND tỉnh công nhận các huyện/ thành phố đạt chuẩn XMC 

năm 2019; 

- Tổng hợp số liệu, kết quả đánh giá, xếp loại “Cộng đ ng học tập” 

cấp xã; 

- Hướng dẫn báo cáo sơ kết Học kỳ I về GDTX; 

- Tham gia thẩm định các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019; 

- Họp xét Đánh công chức năm 2019 (Tập thể, cá nhân). 

 

 

 

 

ĐTBD 

Đ/c: Lục Văn Dương 

 

 

- Chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho Kỳ 

thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2020; 

- Thành lập 02 Đoàn coi thi chọn HSG quốc gia THPT năm 2020 theo 

sự phân công của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Tham mưu ra Quyết định thành lập Hội đ ng coi thi chọn học sinh 

giỏi quốc gia THPT năm 2020  tại tỉnh; 

- Tổng hợp số liệu, chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho Kỳ thi chọn 

học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 THPT năm học 2019 - 2020; 

- Tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định và giấy chứng 

nhận trường đạt chuẩn quốc gia năm 2019; 

- Trình Giám đốc Sở ký quyết định và cấp giấy chứng nhận trường đạt 

kiểm định chất lượng giáo dục; 

- Tổng hợp số liệu kiểm định chất lượng giáo dục và trường đạt chuẩn 

quốc gia năm 2019. 

QLCL & 

CNTT 
Đ/c: Vũ Văn Dương 

 

- Đôn đốc các đơn vị dự toán trực thuộc hoàn thành kế hoạch ngân 

sách được giao năm 2019; 

- Tổng hợp, cân đối và kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch ngân 

sách được giao  năm 2019 của các đơn vị dự toán trực thuộc; 

- Đôn đốc các đơn vị  chuẩn bị h  sơ sổ sách cho việc thực hiện thanh 

quyết toán kinh phí năm 2019; 

- Giao dự toán năm 2020 cho các đơn vị dự toán trực thuộc; 

- Thanh toán khối lượng hoàn thành nghiệm thu các gói thầu mua sắm 

KHTC Đ/c: Vũ Văn Dương 



thiết bị năm 2019; 

- Nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành các công trình XDCB 

năm 2019; 

- Đôn đốc thực hiện các gói thầu cải tạo sửa chữa thuộc Chương trình 

mục tiêu GD vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn; Hoàn 

thành công trình, nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng; 

- Nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng các công trình thuộc Chương 

trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết 

quả” vay vốn Ngân hàng Thế giới; 

- Trình UBND tỉnh dự thảo Đề án phát triển hệ thống trường bán trú 

trên địa bàn tỉnh; 

- Trình UBND tỉnh dự thảo Đề án tổng thể về đầu tư cơ sở vật chất 

ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh. 

 

- Tổng hợp, xét nâng bậc lương trước thời hạn nãm 2019 và nâng bậc 

lương thường xuyên 6 tháng đầu nãm 2020; 

- Hướng dẫn các đơn vị thống kê số lượng, chất lượng đội ngũ nãm 

2019; Đánh giá, xếp loại công chức, tổng hợp kết quả đánh giá, xếp 

loại công chức nãm 2019; Đánh giá, xếp loại đảng viên năm 2019; 

- Tổng hợp danh sách các đơn  vị đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 

CBQL các đơn vị; kiện toàn CBQL các đơn vị trực thuộc; 

- Kê khai tài sản, thu nhập năm 2019; 

- Tổ chức xét, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm 

non, phổ thông năm 2019. 

TCCB Đ/c: Vũ Văn Dương 

Tháng 

01/2020 

-Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2019 -2020; 

- Chủ trì, tham mưu các nội dung cho Hội nghị cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động cơ quan sở năm 2019; 

- Chỉ đạo, tổ chức nghỉ Tết Canh Tý; 

- Tổng hợp danh sách công chức, viên chức, người lao động đủ điều 

kiện trình Bộ GD&ĐT tặng  Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục". 

VP 
Đ/c: Vũ Văn Dương 

Đ/c: Phan Văn Giáp 

- Thanh tra hành chính 03 cở sở giáo dục trực thuộc Sở. 

- Báo cáo sơ kết công tác thanh tra năm học 2019-2020 gửi Bộ Giáo 

dục và Đào tạo; 

- Xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách 

nhiệm b i thường của Nhà nước trong Ngành Giáo dục và Đào tạo 

năm 2020; 

- Tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật Quý 4 năm 2019; 

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 

2020. 

Thanh tra 

 

Đ/c: Vũ Văn Dương 

 

- Báo cáo PCGDMNTNT, PCGDTH năm 2019; 

- Báo cáo sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020; 

- Kiểm tra chuyên môn tại một số huyện đối với GDMN&GDTH; 

- Thống kê chất lượng HKI báo cáo Bộ GD&ĐT; 

- Tổ chức chấm sáng kiến kinh nghiệm đối với giáo viên tiểu học dự 

thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; 

- Tổ chức Kiểm tra bài viết để kiểm tra năng lực đối với giáo viên tiểu 

học dự thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. 

GDMN, 

GDTH 

 

 

Đ/c: Đàm Thị Trung 

Thu 

 

- Hướng dẫn hoàn thiện sản phẩm dự thi cuộc thi KHKT cấp quốc gia; 

- Hội thảo chuyên môn môn Toán, Vật lý, Hóa, Sinh, Tiếng Anh cấp 

THPT; 

- Tổng hợp số liệu Giáo dục quốc phòng an ninh; 

- Tổ chức Hội nghị Sơ kết kỳ I đối với GDTrH; 

- Kiểm tra, tư vấn hoạt động chuyên môn các trường THCS, THPT; 

- Tổng hợp số liệu sơ kết HKI về GDTC và Y tế trường học; 

GDTrH Đ/c: Phan Văn Giáp 



- Tổng hợp số liệu, báo cáo Sơ kết công tác giáo dục chính trị và học 

sinh, sinh viên học kỳ 1 năm học 2019-2020; 

- Họp Ban tổ chức HKPĐ cấp tỉnh năm 2020. 

- Chuẩn bị kế hoạch tham dự Hội đàm gặp gỡ đầu xuân 2019 và biên 

bản ghi nhớ lần thứ 10 ủy ban công tác liên hợp; 

- Báo cáo UBND tỉnh về kết quả Kiểm tra công tác liên kết đào tạo đại 

học tại các đơn vị được kiểm tra; 

- Rà soát danh mục đơn vị hành chính và đơn vị đăng ký xét tuyển 

sinh đại học; cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2020 gửi 

Bộ GD&ĐT; chuẩn bị các công tác tuyển sinh đại học; cao đẳng nhóm 

ngành đào tạo giáo viên năm 2020; 

- Tổng hợp số liệu báo cáo sơ kết học kỳ I về GDTX; 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại “Cộng đ ng học tập” 

cấp xã năm 2019. 

ĐTBD 
Đ/c: Lục Văn Dương 

 

- Tổ chức thi chọn Học sinh giỏi quốc gia năm 2020 tại tỉnh; 

- Tổng hợp và báo cáo sơ kết công tác QLCLGD&CNTT; 

- Tổng hợp số liệu, chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân sự tổ chức kỳ thi 

chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 THPT năm học 2019-2020. 

QLCL & 

CNTT 
Đ/c: Vũ Văn Dương 

- Thông báo chỉ tiêu kế  hoạch phát triển GD&ĐT cho các phòng 

GD&ĐT, Trường DTNT, chuyên; 

- Tiếp tục thanh toán khối lượng hoàn thành cho các công trình 

XDCB; 

- Duyệt quyết toán các ngu n thu để lại chi của các đơn vị dự toán trực 

thuộc; 

- Chuẩn bị các bảng biểu để duyệt quyết toán kinh phí  năm 2019; 

- Giải ngân ngu n kinh phí chi thường xuyên trong thời gian chỉnh lý 

quyết toán năm 2019; 

- Đối chiếu dự toán kinh phí năm 2019 với Kho bạc nhà nước; 

- Khảo sát nhu cầu mua sắm, cải tạo sửa chữa thuộc Chương trình mục 

tiêu GD vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn; 

- Triển khai mua sắm, xây dựng, cải tạo sửa chữa cơ sở vật chất cho 

các cơ sở giáo dục trực thuộc; 

- Hoàn thành thanh toán các gói thầu thuộc Chương trình “Mở rộng 

quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” vay vốn 

Ngân hàng Thế giới, Chương trình mục tiêu GD vùng núi, vùng dân 

tộc thiểu số, vùng khó khăn. 

KHTC Đ/c: Vũ Văn Dương 

- Ðề nghị Sở Nội vụ phê duyệt nâng bậc lương trước thời hạn nãm 

2019; 

- Xem xét bổ nhiệm lại CBQL các đơn vị; 

- Hướng dẫn các đơn vị lập danh sách viên chức, người lao động nghỉ 

chế độ 108/2014/NĐ-CP 6 tháng cuối năm; 

- Cập nhật, bổ sung h  sơ điện tử của cán bộ, công chức, viên chức; 

- Bổ sung h  sơ cán bộ, CC, viên chức. 

TCCB Đ/c: Vũ Văn Dương 

Tháng 

02/2020 

- Sơ kết học Kỳ 1, năm học 2019- 2020; 
VP Đ/c: Vũ Văn Dương 

- Tiếp tục, kết thúc, công bố kết luận thanh tra hành chính 03 cơ sở 

giáo dục trực thuộc Sở; 

- Xây dựng và ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 

2020 của Sở; 

- Kiểm tra công tác pháp chế; thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg; tuyên 

truyền ba văn kiện tại một số đơn vị; 

Thanh tra Đ/c: Vũ Văn Dương 



- Phối hợp thanh tra, kiểm tra công tác chuyên môn tại một số đơn vị 

đối với GDMN&GDTH; 

- Hội thảo về thực hiện phương pháp bàn tay nặn  bột. 

GDMN, 

GDTH  

Đ/c: Đàm Thị Trung 

Thu 

- Hội thảo chuyên môn môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, GDCD cấp 

THPT; 

- Kiểm tra, tư vấn hoạt động chuyên môn các trường THCS, THPT; 

- - Tham mưu ban hành các văn bản của HKPĐ cấp tỉnh năm 2020; 

- - Hoàn thiện các công tác chuẩn bị cho HKPĐ cấp tỉnh; 

- Tổng duyệt, Khai mạc, Thi đấu, Tổng kết HKPĐ cấp tỉnh 2020. 

GDTrH Đ/c:Phan Văn Giáp 

- Tham dự Hội nghị tổng kết công tác thi THPT Quốc gia năm 2019 và  

công tác tuyển sinh đại học; cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp nhóm 

ngành đào tạo giáo viên năm 2020 do Bộ GD&ĐT tổ chức; 

- Chỉ đạo trường CĐSP phối hợp với các phòng giáo dục và đào tạo 

huyện, thành phố xây dựng kế hoạch nội dung chương trình và phương 

án tổ chức b i dưỡng thường xuyên nội dung 2 giáo viên mầm non, 

tiểu học, trung học cơ sở năm 2020; 

- Đôn đốc các đơn vị thực hiện nhiệm vụ học kỳ II năm học 2019-

2020 đối với GDTX; 

- Hướng dẫn đánh giá, xếp loại “Cộng đ ng học tập” cấp xã năm 

2019; 

-  Dự Lễ công bố các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 (theo giấy 

mời của UBND các huyện có xã đạt chuẩn NTM năm 2019). 

ĐTBD 
Đ/c: Lục Văn Dương 

 

- Tổ chức ra đề, coi thi, chấm  thi, chấm phúc khảo kỳ thi chọn học 

sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 THPT năm học 2019-2020; 

- Tổng hợp số liệu, chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân sự tổ chức kỳ thi 

chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 năm học 2019-2020. 

QLCL & 

CNTT 
Đ/C: Vũ Văn Dương 

- Hoàn tất h  sơ thanh toán vốn xây dựng cơ bản của các Dự án đã 

hoàn thành; 

- Đối chiếu dự toán ngân sách năm 2019 với kho bạc nhà nước tỉnh; 

- Thống nhất với các phòng về dự kiến việc thực hiện kinh phí chi sự 

nghiệp tập trung tại Sở; 

- Quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho các công trình hoàn 

thành; 

- Tổng hợp kinh phí chuyển ngu n năm 2019 sang năm 2020; 

- Duyệt quyết toán ngân sách năm 2019 các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lập đề nghị xây dựng nghị quyết Hội đ ng nhân dân tỉnh quy định 

mức thu học phí giáo dục mầm non, phổ thông chương trình giáo dục 

đại trà và giáo dục thường xuyên năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh 

Cao Bằng; 

- Tiếp tục triển khai mua sắm, xây dựng, cải tạo sửa chữa cơ sở vật 

chất cho các cơ sở giáo dục trực thuộc; 

- Tổng hợp số liệu nhu cầu mua sắm, cải tạo sửa chữa thuộc Chương 

trình mục tiêu GD vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn. 

KHTC Đ/c: Vũ Văn Dương 

- Hoàn thành phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch CBQL; 

- Tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý các đơn vị; Bổ nhiệm, bổ 

nhiệm lại lãnh đạo các đơn vị trực thuộc; 

- Lập danh sách viên chức, người lao động nghỉ chế độ 108/2014/NĐ-

CP 6 tháng cuối năm; 

- Tiếp tục bổ sung h  sơ cán bộ, CC, viên chức. 

TCCB Đ/c: Vũ Văn Dương 

Tháng 

03/2020 

- Báo cáo công tác Quí I năm 2020; Chương trình công tác Quý II. 

- Báo cáo công tác CCHC Quí I năm 2020; Báo cáo công tác TĐKT 

Quí I năm 2020; 

- Triển khai hướng dẫn xét NGUT làn thứ XV; 

VP Đ/c: Vũ Văn Dương 



- Phối hợp với Công đàon Cơ quan tổ chức Ky niệm ngày Quốc tế phụ 

nữ 8/3 

 

- Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm Quý I 2020 gửi ban 

Nội chính Tỉnh ủy và Thanh tra Tỉnh; 

- Báo cáo công tácthanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải 

quyết tố cáo quý I năm 2020 gửi Thanh tra Tỉnh; 

- Thanh tra chuyên ngành 03 cơ sở giáo dục trực thuộc Phòng Giáo 

dục và Đào tạo. 

- Kiểm tra công tác pháp chế; thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg; tuyên 

truyền ba văn kiện tại một số đơn vị;  

- Tổng hợp, báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý 1 năm 

2020. 

Thanh tra Đ/c: Vũ Văn Dương 

 
- Kiểm tra việc đánh giá thực hiện chuyên môn, phong trào thi đua tại 

một số huyện đối với GDMN&GDTH; 

- Tổ chức thi giảng đối với giáo viên dự thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh: 

- Dự Hội thi chuyên đề cấp huyện tại một số đơn vị; 

- Hướng dẫn tổ chức Olympic cấp tiểu học môn Toán và Tiếng Việt 

lớp 5 cấp tỉnh. 

GDMN, 

GDTH 

 

Đ/c: Đàm Thị Trung 

Thu 

 
 

 

- Hướng dẫn, chỉ đạo công tác ôn tập thi THPT quốc gia 2020; 

- Hướng dẫn ôn tập, kiểm tra học kỳ II THCS và THPT; 

- Kiểm tra, tư vấn hoạt động chuyên môn các trường THCS, THPT; 

- Tham gia cuộc thi KHKT cho học sinh trung học cấp quốc gia; 

- - Tuyển chọn và thành lập đội tuyển thể thao HS năng khiếu TDTT, 

huấn luyện tại tỉnh để tham dự HKPĐ Khu vực; 

- Xây dựng kế hoạch Triển khai Cuộc thi " Tuổi trẻ học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách H  Chí Minh" năm 2020 

GDTrH Đ/c: Phan Văn Giáp 

 
- Dự Hội nghị thi THPTQG và xét tuyển sinh ĐH, CĐSP, TCSP năm 

2020 do Bộ GD&ĐT tổ chức; 

- Triển khai công tác hướng dẫn xét tuyển sinh đại học, cao đẳng sư 

phạm, trung cấp sư phạm năm 2020; 

-  Kiểm tra các cơ sở GDTX và các Phòng GD&ĐT thực hiện nhiệm 

vụ học kỳ II năm học 2019-2020 đối với chuyên môn GDTX; 

- Đôn đốc các Phòng GD&ĐT thực hiện Tiêu chí 5 và Tiêu chí 14 đối 

với các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020; 

- Hướng dẫn các cơ sở giáo dục  triển khai công tác an toàn giao thông 

năm 2019; 

- Triên khai kế hoạch công tác thanh niên năm 2018; 

- Kiểm tra tổ chức và hoạt động của một số trường PTDTNT, 

PTDTBT. Kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác GDDT&HSSV 

một số đơn vị. 

ĐTBD 
Đ/c: Lục Văn Dương 

 

 

 

 

- Tổ chức ra đề, coi thi, chấm thi và chấm phúc khảo kỳ thi chọn học 

sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 năm học 2019 – 2020; 

- Xây dựng dự thảo kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2020 - 

2021; 

- Hướng dẫn các đơn vị lập danh sách nhân sự tham gia kỳ thi tuyển 

sinh lớp 10 và kỳ thi THPT quốc gia năm 2020; 

- Tập huấn tổ chức thi THPT quốc gia năm 2020 và tuyển sinh lớp 10 

THPT năm học 2020-2021. 

QLCL & 

CNTT 
Đ/c: Vũ Văn Dương 

 

- Tiếp tục duyệt quyết toán ngân sách năm 2019 các đơn vị trực thuộc 

Sở; 

- Xây dựng kế hoạch mua sắm cho các đơn vị trực thuộc từ ngu n kinh 

phí được giao năm 2020; 

- Chuẩn bị số liệu cho đoàn khảo sát kiểm toán nhà nước, kiểm toán 

KHTC Đ/c: Vũ Văn Dương 



báo cáo quyết toán năm 2019; 

- Triển khai thủ tục đầu tư các công trình XDCB các ngu n vốn được 

giao làm chủ đầu tư; 

- Lập báo cáo tài chính nhà nước năm 2019; 

- Tiếp tục triển khai mua sắm, xây dựng, cải tạo sửa chữa cơ sở vật 

chất cho các cơ sở giáo dục trực thuộc; 

- Lập kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu GD vùng núi, vùng 

dân tộc thiểu số, vùng khó khăn, xin ý kiến các ngành, địa phương; 

- Chuẩn bị kiểm đếm Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước 

sạch nông thôn dựa trên kết quả” vay vốn Ngân hàng Thế giới. 

 

- Hướng dẫn xây dựng kế hoạch biên chế 2020-2021; 

- Giải quyết chế độ chính sách đối với công chức, viên chức; hýớng 

dẫn các đơn vị kiểm tra thường xuyên việc cập nhật số BHXH các đơn 

vị trực thuộc; 

- Tiếp tục bổ sung h  sơ cán bộ, CC, viên chức. 

TCCB Đ/c: Vũ Văn Dương 

Tháng  

4/2020 

- Hướng dẫn xét thi đua năm học 2019-2020. 

- Triển khai hướng dẫn xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà 

giáo Ưu tú lần thứ 15. 
VP Đ/c: Vũ Văn Dương 

 

- Tiếp tục, kết thuc, công bố kết luận thanh tra chuyên ngành 03 cơ sở 

giáo dục trực thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Chuẩn bị nhân sự và tài liệu cho thanh tra thi tuyển sinh lớp 10 

THPT năm học 2020-2021; 

- Kiểm tra công tác pháp chế tại một số cơ sở giáo dục trực thuộc. 

Thanh tra Đ/c: Vũ Văn Dương 

 
- Chỉ đạo, đôn đốc các cập nhật dữ liệu trẻ hoàn thành chương trình 

GDMN vào phần mềm PCGD, XMC; 

- Kiểm tra chuyên môn tại một số huyện đối với GDMN&GDTH; 

- Hướng dẫn các đơn vị tổng kết năm học và báo cáo tiêu chí thi đua 

GDMN&GDTH năm học 2019 – 2020; 

- Tổ chức Olympic cấp tiểu học môn Toán và Tiếng Việt lớp 5 cấp 

tỉnh; 

- Hướng dẫn các Phòng GD&ĐT kiểm tra việc tổ chức ra đề kiểm tra 

cuối năm đối với các trường tiểu học và hướng dẫn bàn giao chất 

lượng giáo dục và hướng dẫn tổ chức lễ ra trường cho HS lớp 5 hoàn 

thành Chương trình tiểu học. 

GDMN, 

GDTH 

 

Đ/c: Đàm Thị Trung 

Thu 

 
 

 

- Hướng dẫn tổng hợp số liệu, báo cáo tổng kết năm học 2019-2020; 

- Kiểm  tra việc thực hiện chương trình, chuẩn bị h  sơ, công tác ôn 

tập cho kỳ thi phổ thông quốc gia tại các trường THPT, TT GDNN-

GDTX;                                                                       

- Hướng dẫn tuyển sinh lớp 6 THCS, lớp 6 DTNT huyện năm học 

2020-2021; 

- Hướng dẫn, phát động cuộc thi KHKT năm học 2020-2021; 

- Thành lập đoàn thể thao HS tham dự HKPĐ Khu vực năm 2020; 

- Hướng dẫn tổng kết công tác giáo dục chính trị và học sinh, sinh viên 

năm học 2019-2020. 

GDTrH Đ/c: Phan Văn Giáp 

 
- Xây dựng kế hoạch BD nâng cao năng lực ngoại ngữ Tiếng Anh, 

phương pháp giảng dạy, ứng dụng CNTT, sử dụng thiết bị dạy học, kiểm 

tra đánh giá  cho giáo viên Anh năm 2020; 

- Hướng dẫn SKKN, NCKH; 

- Kiểm tra nền nếp chuyên môn một số cơ sở GDTX; 

- Hướng dẫn các trường, trung tâm thuộc Sở, các Phòng GD&ĐT, các 

cơ sở GDTX tổ chức thực hiện Ngày Sách Việt Nam; 

- Tổ chức đánh giá Sáng kiến kinh nghiệm và NCKH ngành GD&ĐT năm 

học 2020-2021. 

ĐTBD 
Đ/c: Lục Văn Dương 

  



- Hướng dẫn thi THPT quốc gia năm 2020 và tuyển sinh lớp 10 THPT 

năm học 2020- 2021; 

- Tổ chức nhập dữ liệu về nhân sự tham gia kỳ thi THPT quốc gia năm 

2020 và tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2020-2021; 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị tổ chức đăng ký dự thi, nhập dữ liệu 

của thí sinh thi THPT quốc gia năm 2020; 

- Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ 

đạo thi THPT quốc gia năm 2020 tỉnh Cao Bằng; 

- Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở, vật chất phục vụ cho thi thử THPT 

năm 2020; 

- Tổ chức ra đề thi và in sao đề thi thử kỳ thi THPT quốc gia năm 

2020; 

- Tổ chức chấm phúc khảo thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 năm 

học 2019 - 2020 (nếu có); 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị nhân sự tham gia phối 

hợp tổ chức thi THPT quốc gia năm 2020. 

QLCL & 

CNTT 
Đ/c: Vũ Văn Dương 

- Hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch phát triển và kế hoạch kinh 

phí Giáo dục & Đào tạo năm 2020 (các phòng GD&ĐT, các đơn vị 

trực thuộc Sở quản lý); 

- Tiếp tục duyệt quyết toán kinh phí sự nghiệp GD&ĐT các đơn vị dự 

toán trực thuộc năm 2019; 

- Hoàn chỉnh biên bản duyệt quyết toán năm 2019 cho các đơn vị dự 

toán trực thuộc, tổng hợp quyết toán thu chi kinh phí sự nghiệp 

GD&ĐT năm 2019 gửi Sở Tài chính thẩm định; 

- Tiếp tục lập báo cáo tài chính nhà nước năm 2019; 

- Lập Dự thảo nghị quyết Hội đ ng nhân dân tỉnh quy định mức thu 

học phí giáo dục mầm non, phổ thông chương trình giáo dục đại trà và 

giáo dục thường xuyên năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

khi được UBND tỉnh giao nhiệm vụ xây dựng Nghị quyết Hội đ ng 

nhân dân tỉnh; 

- Tổ chức đầu thầu các gói thầu mua sắm thiết bị cho các cơ sở giáo 

dục trực thuộc; 

- Khảo sát thực tế các công trình thuộc Chương trình mục tiêu GD 

vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn 

- Triển khai công tác lập kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm 

2021; 

- Kiểm đếm Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch 

nông thôn dựa trên kết quả” vay vốn Ngân hàng Thế giới. 

KHTC Đ/c: Vũ Văn Dương 

- Hướng dẫn các đơn vị lập kế hoạch tuyển dụng năm học 2020-2021; 

xây dựng kế hoạch tuyển dụng các đơn vị trực thuộc năm học 2020-

2021; 

- Hướng dẫn các đơn vị đánh giá, xếp loại công, chức viên chức năm học 

2019- 2020; 

- Tổng hợp kế hoạch biên chế năm 2020-2021; 

- Hướng dẫn cung cấp số liệu cán bộ, công chức, viên chức toàn 

ngành; 

TCCB Đ/c: Vũ Văn Dương 

Tháng 

5/2020 

- Tham mưu ban hành Chỉ thị (văn bản chỉ đạo thi THPT quốc gia); 

- Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất cho kỳ thi THPT quốc gia; 

-  Tổng hợp tài liệu chuẩn bị Báo cáo tổng kết năm học 2019 – 2020; 

- Nhận, tổng hợp h  sơ thi đua, khen thưởng năm học 2019- 2020; 

VP Đ/c: Vũ Văn Dương 

 
 Chuẩn bị tài liệu, nhân sự cho hoạt động thanh tra kỳ thi trung học 

phổ thông quốc gia năm 2020. Thanh tra Đ/c: Vũ Văn Dương 

 
- Kiểm tra, rà soát dữ liệu phần mềm PCGD, XMC; 

GDMN- Đ/c: Đàm Thị Trung 



 

- Kiểm tra việc bàn giao chất lượng học sinh và lễ ra trường đối với 

học sinh lớp 5 hoàn thành CT tiểu học;  

- Tổng hợp số liệu, báo cáo tổng kết năm học. 

GDTH Thu 

 

- Tổng hợp số liệu, báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung 

học năm học 2019-2020; 

- Tổng hợp báo cáo thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng an ninh 

năm học 2019-2020; 

- Tổng hợp báo cáo thực hiện nhiệm vụ GDTC, YTTH năm học 2019-

2020; 

- Hướng dẫn tuyển sinh các trường DTNT ngoại tỉnh; 

- Kiểm  tra việc thực hiện chương trình, chuẩn bị h  sơ, công tác ôn 

tập cho kỳ thi phổ thông quốc gia tại các trường THPT, TT GDTX;                                                                       

- Tuyển chọn và thành lập đội tuyển thể thao HS năng khiếu TDTT 

tham dự HKPĐ toàn quốc; 

- Báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo  công tác giáo dục chính trị và học 

sinh, sinh viên năm học 2019-2020.                                                                        

GDTrH Đ/c: Phan Văn Giáp 

 
- Tổng hợp kết quả BDTX năm học 2019-2020; Xây dựng kế hoạch 

BDTX năm học 2020-2021; 

- Báo cáo kết quả tổ chức thực hiện Ngày Sách Việt Nam trên địa bàn 

tỉnh; 

- Hướng dẫn tổng kết năm học 2019-2020 về GDTX; 

- Hướng dẫn báo cáo đánh giá xếp loại hoạt động trung tâm học tập 

cộng đ ng năm học 2019 – 2020; 

- Hướng dẫn báo cáo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 6 

tháng đầu năm 2020 (Chương trình mục tiêu quốc gia XD NTM, 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo). 

ĐTBD 
Đ/c: Lục Văn Dương 

 

 

 

 

- Tham mưu cho UBND tỉnh họp Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh Kỳ thi 

THPT quốc gia năm 2020 tỉnh Cao Bằng; 

- Thành lập Hội đ ng thi, các ban của Hội đ ng thi THPT quốc gia 

năm 2020; 

- Tổ chức nhận dữ liệu từ các đơn vị đăng ký dự thi THPT quốc gia; 

- Tổ chức Hội nghị tập huấn công tác coi thi THPT quốc gia cho Lãnh 

đạo và thư ký điểm thi; 

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, văn phòng phẩm phục vụ cho công tác in 

sao, coi thi THPT quốc gia năm 2019; 

- Tổng hợp kết quả thi Kỳ thi thử THPT quốc gia năm 2020; 

- Phối hợp với Văn phòng chuẩn bị các điều kiện về cơ sở, vật chất, 

trang thiết bị phục vụ cho công tác ra đề, coi thi Kỳ thi tuyển sinh lớp 

10 THPT; 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị nhận h  sơ đăng ký dự thi và nhập dữ 

liệu thi tuyển sinh lớp 10 THPT; 

- Tổ chức in dữ liệu, cung cấp văn phòng phẩm cho các Hội đ ng coi 

thi tuyển sinh lớp 10 THPT; 

- Thành lập Hội đ ng ra đề và in sao đề tuyển sinh lớp 10 THPT. 

QLCL & 

CNTT 
Đ/c: Vũ Văn Dương 

 

- Thanh toán kinh phí cho các công trình có khối lượng hoàn thành 

- Chuẩn bị các thủ tục mua sắm thiết bị cho các đơn vị trực thuộc từ 

ngu n kinh phí được giao năm 2020 

- Kiểm tra, đôn đốc các công trình xây dựng cơ bản do Sở làm chủ đầu 

tư về việc thực hiện tiến độ theo hợp đ ng đã được ký kết; 

- Phối hợp với Thanh tra sở thanh tra, kiểm tra tình hình sử dụng kinh 

phí của một số đơn vị trực thuộc; 

- Trao đổi kế hoạch năm 2021 với các phòng GD&ĐT và các đơn vị 

trực thuộc; 

- Tổ chức đấu thầu, chỉ thầu các công trình được đầu tư xây dựng năm 

KHTC Đ/c: Vũ Văn Dương 



2020; 

- Hoàn thành báo cáo tài chính nhà nước năm 2019; 

- Thông báo quyết toán năm 2019 cho các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Tiếp tục quy trình Dự thảo nghị quyết Hội đ ng nhân dân tỉnh quy 

định mức thu học phí giáo dục mầm non, phổ thông chương trình giáo 

dục đại trà và giáo dục thường xuyên năm học 2020-2021 trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng; 

- Tiếp tục triển khai mua sắm, xây dựng, cải tạo sửa chữa cơ sở vật 

chất cho các cơ sở giáo dục trực thuộc; 

- Tổng hợp số liệu công tác lập kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo 

năm 2021; 

- Triển khai Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch 

nông thôn dựa trên kết quả” vay vốn Ngân hàng Thế giới năm 2020. 

 

- Hướng dẫn các đơn vị lập danh sách NBL 6 tháng cuối năm 2020; 

- Hướng dẫn các đơn vị báo cáo nhu cầu viên chức năm học 2020-

2021, lập danh sách viên chức cần biệt phái năm học 2020-2021, xây 

dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức năm học 2020-2021; 

- Hướng dẫn thống kê số lượng, chất lượng đội ngũ 6 tháng đầu năm 

2020; Tổng hợp số liệu cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành; 

- Tiếp nhận h  sơ xin chuyển vùng công tác; 

TCCB Đ/c: Vũ Văn Dương 

Tháng 

6/2020 

- Báo cáo công tác Quí II năm 2019 

- Báo cáo tổng kết năm học 2019 - 2020 

- Rà soát Danh mục h  sơ công việc cơ quan Sở năm 2020 

- Rà soát quy trình ISO 9001 : 2015 

- Báo cáo công tác CCHC Quí II; Báo cáo công tác thi đua, khen 

thưởng Quý II; 

- Tham gia Hội đ ng thi và phục vụ kỳ thi THPT quốc gia; thi tuyển 

sinh lớp 10 

- Tham mưu xét thi đua, khen thưởng năm học 2019-2020; trình khen 

thưởng cấp cao. 

VP 
Đ/c: Vũ Văn Dương 

- Đ/c Phan Văn Giáp 

- Báo cáo tổng kết công tác thanh tra năm học 2019-2020 gửi Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. 

- Báo cáo tổng kết công tác pháp chế năm học 2019-2020 gửi Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. 

- Thanh tra thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2020-2021, g m: 

Thanh tra công tác ra đề và in sao đề thi; công tác coi thi; công tác 

chấm thi; công tác phúc khảo và giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi 

(nếu có);  

- Thanh tra thi trung học phổ thông quốc gia năm 2020, g m: công tác 

chuẩn bị thi, công tác in sao đề thi, công tác coi thi, công tác chấm thi.  

- Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 6 tháng năm 2020 

gửi ban Nội chính Tỉnh ủy và Thanh tra Tỉnh. 

- Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải 

quyết tố cáo 6 tháng năm 2020 gửi Thanh tra Tỉnh. 

- Tổng hợp, báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý 2 năm 

2020. 

Thanh tra Đ/c: Vũ Văn Dương 

- Báo cáo tổng kết năm học gửi Bộ GD&ĐT; 

- Phối hợp với Phòng GDCN xây dựng kế hoạch, nội dung b i dưỡng 

hè năm 2020; 

- Chuẩn bị các tài liệu, sổ sách phục vụ năm học 2020-2021; 

- Hướng dẫn chuẩn bị số liệu học sinh lớp 1 của các huyện, thành phố 

tham gia dạy học TV1-CNGD và Tiếng Anh lớp 3, 4, 5 (4 tiết/tuần) 

năm học 2020 – 2021. 

GDMN, 

GDTH 

Đ/c: Đàm thị Trung 

Thu 



- Báo cáo thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2019-2020 

gửi Bộ GD&ĐT; 

- Chỉ đạo cơ sở đăng ký mua h  sơ quản lí chuyên môn năm học 2020-

2021; 

- - Báo cáo thực hiện nhiệm vụ GDTC, YTTH năm học 2019-2020; 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức huấn luyện tại tỉnh đội tuyển thể thao 

HS năng khiếu TDTT tham dự HKPĐ toàn quốc năm 2020 

GDTrH Đ/c: Phan Văn Giáp 

- Phối hợp với các phòng CM, nghiệp vụ Sở cử CBQL, GV đi tập 

huấn cốt cán tại Bộ GD&ĐT; 

- Xây dựng kế hoạch BDTX ND 1, 2, 3 của Ngành; 

- Báo cáo tổng kết năm học, báo cáo đánh giá TTHTCĐ, báo cáo thi 

đua lĩnh vực GDTX năm học 2019- 2020 về Bộ và Văn phòng Sở; 

- Báo cáo định kỳ công tác xây dựng nông thôn mới; Chương trình 

giảm nghèo bền vững 

ĐTBD 
Đ/c: Lục Văn Dương 

 

- Phối hợp với Thanh tra Sở tổ chức các Đoàn kiểm tra công tác chuẩn 

bị cho Kỳ thi THPT quốc gia; 

- In ấn bảng biểu, danh sách dự thi, thẻ dự thi và bàn giao cho các 

Điểm thi; 

- Tổ chức nhận đề thi gốc từ Bộ GD&ĐT và in sao đề thi, vận chuyển 

đề thi tới các Điểm thi; 

- Tổ chức coi thi, chấm thi Kỳ thi THPT quốc gia; 

- Tổ chức 29 Hội đ ng coi thi tuyển sinh lớp 10 THPT; 

- Phối hợp với Thanh tra Sở thực hiện công tác bàn giao đề và nhận 

bài thi từ 29 Hội đ ng coi thi Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT; 

- Tổ chức chấm thi và phúc khảo thi tuyển sinh lớp 10 THPT; 

- Tổng hợp báo cáo tổng kết công tác Quản lý chất lượng giáo dục và 

Công nghệ thông tin năm học 2019 - 2020; 

QLCL & 

CNTT 
Đ/c: Vũ Văn Dương 

- Kiểm tra, đôn đốc một số đơn vị về việc thực hiện kinh phí CTMT 

Giáo dục vùng núi, vùng dân tộc TS, vùng khó khăn; 

- Tổng hợp kế hoạch phát triển Giáo dục và Đào tạo của toàn ngành 

năm 2020; 

- Xây dựng kế hoạch phát triển GD&ĐT năm 2021 và kế hoạch 5 năm 

2021 - 2025 về phát triển Giáo dục & Đào tạo; kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2021-2025  trên địa bàn tỉnh; 

- Xây dựng kế hoạch kinh phí ngành GD&ĐT năm 2021;  

- Giao chỉ tiêu tuyển mới vào lớp 10 năm học 2020-2021 cho các 

trường THPT trên địa bàn tỉnh; 

- Tiếp tục quy trình Dự thảo nghị quyết Hội đ ng nhân dân tỉnh quy 

định mức thu học phí giáo dục mầm non, phổ thông chương trình giáo 

dục đại trà và giáo dục thường xuyên năm học 2020-2021 trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng; 

- Tổ chức đầu thầu các gói thầu xây dựng, cải tạo sửa chữa cơ sở vật 

chất cho các cơ sở giáo dục trực thuộc; 

- Tổ chức đầu thầu các gói thầu thuộc Chương trình mục tiêu GD vùng 

núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn; 

- Xây dựng dự thảo kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm 2021, 

xin ý kiến các ngành liên quan, trình UBND tỉnh phê duyệt và gửi Bộ 

GD&ĐT; 

- Tiếp tục triển khai Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước 

sạch nông thôn dựa trên kết quả” vay vốn Ngân hàng Thế giới năm 

2020. 

KHTC Đ/c: Vũ Văn Dương 

- Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng năm học 2020-2021; chuyển vùng, 

thuyên chuyển công tác năm học 2020-2021; TCCB Đ/c: Vũ Văn Dương 



- Hướng dẫn các đơn vị lập danh sách viên chức, người lao động nghỉ 

chế độ 108/2014/NĐ-CP 6 tháng đầu năm sau; 

- Hướng dẫn báo cáo công tác Ðảng trong trýờng học; 

- Báo cáo đánh giá, chấm điểm lĩnh vực công tác TCCB, phát triển đội 

ngũ; 

- Tổng hợp đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, đánh giá chuẩn 

Hiệu trưởng, chuẩn giáo viên năm học 2019- 2020; 

- Thông báo hướng dẫn việc chuyển vị trí ðối với kế toán các đơn vị 

trực thuộc; 

- Bình xét thi đua khen thưởng năm học 2019-2020. 

Tháng 

7/2020 

- Tham mưu Lãnh đạo Sở trình UBND ban hành kế hoạch, thời gian 

năm học 2019 – 2020 hướng dẫn thực hiện VP Đ/c: Vũ Văn Dương 

- Thanh tra xét tuyển sinh lớp 10 các Trường THPT, THPT Chuyên, 

THPT DTNT tỉnh; các trường PTDTNT huyện; 

- Tiếp tục thanh tra thi THPT Quốc gia 2020 trong khâu công tác phúc 

khảo và giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi (nếu có), công tác xét công 

nhận tốt nghiệp. 

Thanh tra Đ/c: Vũ Văn Dương 

- Tham gia tập huấn chuyên môn do Bộ GD&ĐT tổ chức; 

- Chuẩn bị văn phòng phẩm nãm học 2020 - 2021; 

- Tập huấn chuyên môn cho CBQL và GV cốt cán. 
GDMN 

Đ/c: Đàm Thị Trung 

Thu 

- Tổ chức xét duyệt học sinh vào lớp 10 các trường DTNT ngoài tỉnh 

(VCVB, ĐHLN, HN 80, T78...); 

- Duyệt TS lớp 6 THCS; duyệt tuyển sinh lớp 6 DTNT huyện năm học 

2020-2021; 

- Chuẩn bị h  sơ chuyên môn đầu năm học 2020-2021; 

- Tham gia tập huấn giáo viên tại tỉnh và b i dưỡng giáo viên do Bộ tổ 

chức; 

- Huấn luyện tại tỉnh đội tuyển thể thao HS năng khiếu TDTT tham dự 

HKPĐ toàn quốc năm 2020 

GDTrH Đ/c: Phan Văn Giáp 

- Tập huấn cốt cán cấp tỉnh tham gia b i dưỡng các nội dung về 

GDTX do Bộ GD&ĐT tổ chức; 

- Tập huấn b i dưỡng nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ quản lý 

nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các Trung tâm học tập cộng 

đ ng; 

- Tăng cường đôn đốc các phòng GD&ĐT chỉ đạo TTHTCĐ thực hiện 

một số nhiệm vụ trọng tâm; 

- Kịp thời củng cố, kiện toàn bộ máy quản lý, nhân sự đảm bảo cho 

các trung tâm HTCĐ hoạt động không bị giãn đoạn (nếu có sự thay 

đổi về nhân sự) chuẩn bị cho năm học 2020 – 2021;   

- Phối hợp các ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội, các lực lượng trên 

địa bàn tuyên truyền, huy động người mù chữ tham gia học các lớp 

học - Xóa mù chữ và người mới biết chữ tham gia học các lớp giáo 

dục tiếp tục sau khi biết chữ; 

-Tăng cường tuyên truyền, huy động tổ chức cho người dân tham gia 

học các lớp chuyên đề tại các TTHTCĐ theo kế hoạch của trung tâm 

đã xây dựng. 

ĐTBD 
Đ/c: Lục Văn Dương 

 

- Báo cáo kết quả chấm thi THPT quốc gia về Bộ GD&ĐT; công bố 

kết quả thi THPT quốc gia; 

- Xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2020;  

- In và gửi giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh THPT quốc gia; 

- Tổ chức chấm phúc khảo thi THPT quốc gia (nếu có); 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thi THPT quốc gia với Bộ GD&ĐT và 

UBND tỉnh; 

QLCL & 

CNTT 
Đ/c: Vũ Văn Dương 



- Xét tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên, PT DTNT tỉnh; các trường 

THPT trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm học 2020 - 2021; 

- Đôn đốc các đơn vị dự toán trực thuộc hoàn chỉnh báo cáo tài chính 6 

tháng đầu năm 2020; 

 - Kiểm tra thực hiện kế hoạch ngân sách 06 tháng đầu năm 2020 tại 

một số đơn vị trực thuộc; 

- Trao đổi kế hoạch phát triển và xây dựng kế hoạch kinh phí chi 

thường xuyên khối các đơn vị dự toán trực thuộc năm 2021 của ngành 

GD&ĐT với các ngành liên quan; Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài 

chính; 

- Tham gia công tác b i dưỡng hè năm 2020 cho giáo viên các cấp 

học; 

- Tiếp tục đầu thầu các gói thầu thuộc Chương trình mục tiêu GD vùng 

núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn; 

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các gói thầu; 

- Nghiệm thu, bàn giao các gói thầu mua sắm thiết bị; 

- Tiếp tục triển khai Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước 

sạch nông thôn dựa trên kết quả” vay vốn Ngân hàng Thế giới năm 

2020. 

KHTC Đ/c: Vũ Văn Dương 

- Tổng hợp, báo cáo thống kê số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức; công tác đảng trong trường học; 

- Xem xét ra quyết định chuyển vị trí đối với kế toán các đơn vị trực 

thuộc; 

- Lập danh sách viên chức, người lao động nghỉ chế độ 108/2014/NĐ-

CP 6 tháng đầu năm 2021; 

- Họp trao đổi, thống nhất, ra quyết định biệt phái giáo viên; xem xét 

chuyển vùng, thuyên chuyển công tác đối với giáo viên; 

- Tổng hợp thống kê số lượng, chất lượng đội ngũ 6 tháng đầu năm 

2020 

TCCB Đ/c: Vũ Văn Dương 
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