SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

LỊCH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2021-2022
Tháng

Nội dung chính
- Hoàn thành thu thập dữ liệu thống kê kỳ cuối năm học 2020-2021
trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành do Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai.
- Hoàn thành báo cáo chuẩn bị cơ sở vật chất và dự báo mạng lưới
trường, lớp năm học mới năm học 2021-2022; Rà soát chỉ tiêu 300
phòng học/10.0000 dân số trong độ tuổi đi học từ 3 đến 18 tuổi. Rà soát
công tác Qui hoạch, tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công.

Tháng
7/2021

- Làm việc về công tác cơ sở vật chất các đơn vị trường học trực
thuộc Sở.
- Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục - đào tạo năm 2022 trình
UBND Thành phố.
- Phối hợp triển khai chương trình bình ổn mùa khai trường 20212022 theo chỉ đạo của UBND thành phố.
- Rà soát tình hình thực hiện ngân sách chi hoạt động thường xuyên 6
tháng đầu năm; Tổng hợp nhu cầu thực hiện các chính sách giáo dục
năm 2020 (Phụ cấp thâm niên, Trợ cấp thôi việc…); Phân bổ dự toán và
dự toán bổ sung năm 2021.
- Hoàn thành thu thập dữ liệu thống kê tốt nghiệp THPT quốc gia
năm học 2020-2021 trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành do Bộ Giáo dục
và Đào tạo triển khai.
- Triển khai biểu mẫu báo cáo nhanh đầu năm học 2021-2022.
- Nắm tình hình chuẩn bị cơ sở vật chất, các dự án có phòng học xây
mới phục vụ khai giảng năm học 2021-2022.

Tháng
8/2021

- Xây dựng Dự toán ngân sách chi hoạt động thường xuyên cho toàn
ngành năm 2022.
- Tiếp tục công tác xét duyệt quyết toán tài chính năm 2020.
- Triển khai đồng bộ Phần mềm quản lý trực tuyến các nguồn thu
thuộc Đề án thẻ SSC để thực hiện cho năm học 2021-2022.
- Hướng dẫn các đơn vị triển khai các nội dung công tác thu chi và
công khai các khoản thu chi theo quy định vào đầu năm học 2021-2022.
- Tiếp tục rà soát việc thực hiện kế hoạch đầu tư tăng cường cơ sở vật
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Tháng

Nội dung chính
chất và trang thiết bị trường học lớp 1, 2, 6 và Kế hoạch CSVC giai
đoạn 2019-2025.
- Cập nhật số liệu, hồ sơ nhà đất do Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý.
- Tiếp tục hướng dẫn công tác quản lý, sử dụng tài sản công theo Nghị
định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ.
- Hoàn chỉnh báo cáo nhanh đầu năm học 2021-2022.
- Triển khai thực hiện kỳ báo cáo thống kê đầu năm học 2021-2022
trên Hệ thống cơ sở dữ liệu toàn ngành theo hướng dẫn của Bộ Giáo
dục và Đào tạo.
- Kiểm tra công tác thu chi đầu năm học 2021-2022.
- Họp giao ban công tác kế toán định kỳ.
- Triển khai xây dựng dự toán, trao đổi dự toán ngân sách năm 2022
cho các đơn vị khối THPT và đơn vị trực thuộc Sở.

Tháng
9/2021

- Tổng hợp và làm việc với Sở Tài chính về Dự toán toàn ngành năm
2022.
- Tiếp tục thẩm định, xét duyệt báo cáo quyết toán tài chính năm
2020 các đơn vị.
- Lập quy trình đăng ký giá dịch vụ giáo dục đối với các cơ sở giáo
dục mầm non và phổ thông ngoài công lập.
- Lập quy trình và hướng dẫn kê khai giá dịch vụ giáo dục đối với các
cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông ngoài công lập.
- Thực hiện thống nhất phần mềm quản lý tài sản công đối với các đơn
vị.
- Tham mưu Đề án Hỗ trợ giáo dục tiểu học trên địa bàn thành phố Hồ
Chí Minh.
- Hoàn thành báo cáo thống kê kỳ đầu năm học 2021-2022 gửi báo
cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cục Thống kê Thành phố.

Tháng
10/2021

- Họp giao ban Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu
vực 21 quận, huyện, và TP. Thủ Đức về tiến độ xây dựng trường học 9
tháng đầu năm 2021.
- Thẩm định kế hoạch sửa chữa, mua sắm năm 2022 và kết quả thực
hiện năm 2021 các đơn vị trực thuộc; các trường THPT thuộc Sở trực
tiếp quản lý.
- Tổng hợp kết quả thực hiện sửa chữa và mua sắm thiết bị dạy học
cho các trường khối trung học phổ thông, đào tạo và đơn vị trực thuộc
năm 2021.
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Tháng

Nội dung chính
- Tiếp tục triển khai việc thẩm định về giao quyền tự chủ đối với các
đơn vị cơ sở do Sở Giáo dục và Đào tạo trực tiếp quản lý, đã hướng dẫn
đơn vị xây dựng phương án tự chủ và cho các đơn vị đã hết giai đoạn
2018-2020 để Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định tiếp tục
giao quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm về tài chính theo Nghị định
43/2006/NĐ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ và Nghị
định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế
tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn tiếp theo 2021-2023.
- Tiếp tục kiểm tra công tác thu-chi đầu năm học 2021-2022 và thẩm
định, xét duyệt báo cáo quyết toán tài chính năm 2020.
- Kiểm tra công tác quản lý, sử dụng tài sản công theo Nghị định
151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ (khối phổ thông).
- Phê duyệt kế hoạch vận động tài trợ các trường.
- Triển khai đến các phòng Giáo dục và Đào tạo, trường THPT,
TT.GDNN-GDTX, các trường Cao đẳng, trung cấp trực thuộc xây dựng
dự kiến kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp (lớp 1, lớp 6, lớp 10) năm
học 2022-2023.
- Duyệt kế hoạch và dự toán thu - chi khối giáo dục - đào tạo thành
phố.

Tháng
11/2021

- Họp giao ban công tác kế toán định kỳ.
- Họp các Sở: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở
Tài chính về thống nhất danh mục đầu tư sửa chữa, xây dựng mới
trường học và dự toán ngân sách toàn ngành năm 2022.
- Tiếp tục Thẩm định nhu cầu mua sắm trang thiết bị, sửa chữa các
trường học thuộc Sở trực tiếp quản lý năm 2022.
- Tổng hợp dự toán mua sắm sửa chữa khối giáo dục đào tạo thành
phố.
- Triển khai Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện kỳ báo cáo thống kê
đầu năm học 2021-2022 và hướng dẫn cập nhật biến động dữ liệu thống
kê kỳ giữa năm học trên Hệ thống cơ sở dữ liệu toàn ngành.

- Hướng dẫn công tác tài chính, tài sản cuối năm 2021 cho các trường
Tháng khối THPT, đào tạo và đơn vị trực thuộc và rà soát thực hiện dự toán
12/2021 năm 2021.
- Phân bổ, giao dự toán chi ngân sách 2021 cho Khối giáo dục và đào
tạo Thành phố.
- Hướng dẫn công tác kiểm kê tài sản 0g00, ngày 01/01/2022.
- Thống kê công tác xã hội hóa, tình hình huy động các nguồn lực
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Tháng

Nội dung chính
đầu tư cho giáo dục theo Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 4/6/2019
- Thống kê tài trợ cho giáo dục theo Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT
ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 20162020; tiếp tục tham mưu kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn
2020-2025. Báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu 300 phòng học/10.0000
dân số trong độ tuổi đi học từ 3 đến 18 tuổi.
- Triển khai Kế hoạch kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất chuẩn bị năm
học mới năm học 2022-2023 đối với các đơn vị trực thuộc.
- Phân bổ, giao dự toán chi ngân sách 2022 khối giáo dục và đào tạo
Thành phố lần 1.

- Họp giao ban Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu
Tháng
01/2022 vực 21 quận, huyện và TP. Thủ Đức về tiến độ xây dựng về dự kiến
tổng kết công tác xây dựng trường học năm 2021.
- Họp công khai dự toán ngân sách năm 2022 và giao ban công tác kế
toán các trường khối giáo dục - đào tạo và đơn vị trực thuộc.
- Tổng kết rút kinh nghiệm công tác kiểm tra các trường trung học
phổ thông và đơn vị trực thuộc về thực hiện kế hoạch sửa chữa, mua
sắm năm 2021.
- Thực hiện chế độ chính sách chăm lo Tết Nguyên đán cho cán bộ,
giáo viên, công nhân toàn viên ngành.
- Hoàn chỉnh bảng phân tích số liệu dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh các
lớp đầu cấp năm học 2022-2023 gửi lấy ý kiến các phòng, ban thuộc Sở.
- Tiếp tục Kế hoạch kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất chuẩn bị năm
học mới năm học 2022-2023 đối với các đơn vị trực thuộc.
Tháng
- Hướng dẫn đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục
02/2022 - đào tạo năm 2021; ước thực hiện kế hoạch năm 2022; triển khai công
tác xây dựng kế hoạch năm 2023.
- Hội nghị tổng kết công tác xây dựng trường học năm 2021 và triển
khai công tác đầu tư sửa chữa, nâng cấp, xây mới trường học trên địa
bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2022.

Tháng
3/2022

- Phối hợp với các phòng, ban thuộc Sở để trình Ban Giám đốc xem
xét, quyết định về chỉ tiêu tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 20222023.
- Tổng hợp quyết toán 2021 toàn ngành và xây dựng kế hoạch xét
duyệt quyết toán cơ sở năm 2021.
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Tháng

Nội dung chính
- Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tài chính, tài sản năm 2021
- Tiếp tục Kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất phục vụ giao chỉ tiêu
tuyển sinh đầu cấp năm học 2022-2023.
- Kiểm tra công tác quản lý, sử dụng tài sản công theo Nghị định
151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ (khối phổ thông).
- Triển khai thực hiện công tác báo cáo thống kê cuối năm học 20212022 trên Hệ thống cơ sở dữ liệu toàn ngành do Bộ Giáo dục và Đào tạo
triển khai.
- Hoàn thành trang Hệ thống trường lớp tuyển sinh năm học 20222023 và triển khai Quyết định giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học
2022-2023 cho các đơn vị trực thuộc.

Tháng
4/2022

- Họp giao ban Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu
vực 21 quận, huyện và TP. Thủ Đức về tiến độ xây dựng trường học 3
tháng đầu năm 2022.
- Thực hiện tổng hợp quyết toán tài chính toàn ngành năm 2021.
- Triển khai kế hoạch thẩm định, xét duyệt quyết toán 2021.
- Triển khai danh mục sửa chữa, mua sắm hè 2022 cho các đơn vị
trực thuộc.
- Kiểm tra công tác quản lý, sử dụng tài sản công theo Nghị định
151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ (khối phổ thông).
- Rà soát số liệu thống kê cuối năm học 2021-2022 trên Hệ thống cơ
sở dữ liệu toàn ngành.

Tháng
5/2022

- Báo cáo về Vụ thi đua khen thưởng, vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục
cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và đồ chơi trẻ em của Bộ Giáo dục và
Đào tạo kết quả thực hiện các chỉ tiêu công tác kế hoạch, thống kê tài
chính, cơ sở vật chất và sách thiết bị trường học của năm học 20212022.
- Tổng hợp miễn giảm và chi hỗ trợ chi phí học tập năm học 20212022.
- Tiếp tục thẩm định, xét duyệt quyết toán tài chính năm 2021.

Tháng
6/2022

- Hoàn thành báo cáo thống kê kỳ cuối năm học 2021-2022 trên Hệ
thống cơ sở dữ liệu toàn ngành gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy
định.
- Tổng hợp báo cáo chuẩn bị cơ sở vật chất và dự báo quy mô mạng
lưới trường lớp năm học mới 2022-2023.
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Tháng

Nội dung chính
- Phục vụ Công tác các kỳ thi của Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Tổng kết đánh giá việc thực hiện kế hoạch năm 2021, ước thực hiện
năm 2022, Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục - đào tạo thành phố
Hồ Chí Minh năm 2023.
- Rà soát tình hình thực hiện ngân sách chi hoạt động thường xuyên
6 tháng đầu năm; Tổng hợp nhu cầu thực hiện các chính sách giáo dục
năm 2022; Phân bổ và dự toán bổ sung (nếu có) năm 2022.
- Tiếp tục thẩm định, xét duyệt quyết toán tài chính năm 2021.
- Triển khai chương trình bình ổn mùa khai trường năm học 20222023.
- Xây dựng kế hoạch tập huấn chuyên môn tài chính, tài sản và triển
khai kế hoạch tập huấn công tác quản lý tài chính và quản lý, sử dụng
tài sản toàn ngành.
- Triển khai biểu mẫu báo cáo nhanh đầu năm học 2022-2023.
- Triển khai thu thập dữ liệu thống kê tốt nghiệp THPT quốc gia năm
học 2021-2022 trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành do Bộ Giáo dục và
Đào tạo triển khai.

Tháng
7/2022

- Làm việc về công tác cơ sở vật chất các đơn vị trường học trực
thuộc Sở.
- Tham gia Chương trình bình ổn mùa khai trường 2022-2023 theo
chỉ đạo của UBND thành phố.
- Tiếp tục công tác xét duyệt quyết toán tài chính năm 2021 khối
Giáo dục và Đào tạo thành phố.
- Triển khai kế hoạch tập huấn công tác quản lý tài chính và quản lý,
sử dụng tài sản toàn ngành.

