BAN TỔ CHỨC
CHƯƠNG TRÌNH
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2019-2020
VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2020-2021
Thời gian Hội nghị : Một buổi, khai mạc lúc 7h30 ngày 06/10/2020
Địa điểm: Hội trường UBND huyện (Tầng 3)

Thứ
tự

Nội dung

1

Đón tiếp đại biểu, phát tài liệu

2

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

3

4

Người thực hiện
Ban tổ chức

Nguyễn Thị Tố Mai – Chuyên viên
Phòng GD&ĐT
Báo cáo tổng kết năm học 2019-2020 và triển khai Đ/c Phạm Minh Chấn - Trưởng
phương hướng nhiệm vụ năm học 2020-2021
phòng GD&ĐT
Tham luận:
Các đơn vị, bộ phận:
1. Quá trình phấn đấu xây dựng trường đạt chuẩn
Quốc gia

1. Trường MG Canh Vinh

2. Các biện phápđể triển khai có hiệu quả chương
trình phổ thông 2018 khối lớp 1; chuẩn bị điều
kiện để triển khai lớp 2 và lớp 6 năm học 20212022
3. Công tác quản lý tài chính và chống lạm thu
trong các cơ sở giáo dục

2. Bộ phận chuyên môn Tiểu
học Phòng GD&ĐT

4. Các giải pháp nâng cao chất lượng nuôi dạy đối
với học sinh bán trú; giải pháp ngăn chặn tình
trạng học sinh bỏ học giữa chừng; xây dựng kế
hoạch phấn đấu đạt trường chuẩn Quốc gia

4. Trường THCS Bán trú Canh
Thuận

3. Bộ phận Kế hoạch - Tài vụ
Phòng GD&ĐT

5

Hội nghị thảo luận

6

Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Sở, Huyện

7

Giải trình và tiếp thu ý kiến chỉ đạo

Đ/c Phạm Minh Chấn - Trưởng
phòng GD&ĐT - Chủ trì và giải
trình, giải đáp thắc mắc
Lãnh đạo Sở GD&ĐT; lãnh đạo
huyện ủy và UBND huyện
Đ/c Phạm Minh Chấn - Trưởng
phòng GD&ĐT

8

Tổ chức trao khen thưởng năm học 2018-2019

Thường trực HĐTĐ-KT huyện

9

Phát biểu chỉ đạo và bế mạc Hội nghị

Đ/c Nguyễn Xuân Việt – UVBTV
– Phó Chủ tịch UBND huyện

