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THÔNG BÁO
Kết luận của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo
tại cuộc họp trực báo học kỳ I năm học 2019-2020
Ngày 26 tháng 12 năm 2019, Phòng GD&ĐT tổ chức họp trực báo học kỳ I
năm học 2019-2020 do đồng chí Phan Văn Thảo - Trưởng phòng chủ trì cuộc họp.
Tham dự cuộc họp gồm Hiệu trưởng các trường trực thuộc và lãnh đạo, chuyên
viên Phòng GD&ĐT.
Cuộc họp đã nghe báo cáo tình hình hoạt động Giáo dục từ đầu học năm học
2019-2020 đến nay, nhiệm vụ công tác học kỳ II, ý kiến thảo luận và đề xuất của
Ban giám hiệu, các bộ phận chuyên môn dự họp, đồng chí Phan văn Thảo - Trưởng
phòng kết luận cuộc họp và chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trong thời gian đến:
1. Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn
- Tổ chức kiểm tra học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II đảm bảo và báo
cáo kịp thời theo quy định.
- Thành lập hội đồng chọn sách giáo khoa lớp 1; Xây dựng kế hoạch thực
hiện từ đầu năm 2020.
- Các cấp học, sắp xếp, phân công giáo viên xếp thời khóa biểu học kỳ II
hợp lý, đúng quy định, tránh tăng giờ, số tiết vượt quá quy định, riêng học sinh tiểu
học học không quá 7 tiết/ ngày.
- Tăng cường quản lý dạy thêm, học thêm (trừ các môn chuyên biệt) thực
hiện nghiêm các quy định dạy thêm - học thêm.
- Đồng ý để Ban giám hiệu các trường Tiểu học tham gia dự cuộc họp phụ
huynh học sinh cuối năm học tại các trường mầm non.
2. Công tác tổ chức cán bộ
- Rà soát nhu cầu cán bộ quản lý các trường, thực hiện quy trình bổ nhiệm
mới, luân chuyển, điều động theo quy định.
- Hợp đồng giáo viên giảng dạy, các trường xây dựng kế hoạch trình phòng
GD&ĐT, phòng tham mưu UBND huyện cho phép để thực hiện.
3. Công tác tài chính, cơ sở vật chất
- Các đơn vị rà soát các nguồn thu - chi, thực hiện việc thu – chi phải đảm
bảo đúng quy định (tránh tình trạng khi kiểm tra quyết toán bị xuất toán).
- Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, các đơn vị có nhu cầu thì lập kế hoạch
đề xuất, báo cáo về phòng GD&ĐT để Phòng tổng hợp trình cấp trên, nhất là các
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trường đang thực hiện lộ trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và đổi mới
chương trình, SGK phổ thông.
- Tăng cường quản lý tài sản, đất tại các điểm trường.
4. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia
- Đến nay toàn ngành đã đạt 5/8 trường; còn lại 3 trường thực hiện lộ trình
xây dựng trường đạt chuẩn:
+ Năm 2020: Trường Mầm non An Hải.
+ Từ năm 2021-2023: Trường Mầm non An Vĩnh, Trường Tiểu học số II An
Vĩnh.
- Đến năm 2025 có ít nhất 02 trường nâng chuẩn từ mức độ 1 lên mức độ 2
(Tiểu học số I và THCS An Hải) tính theo lộ trình 5 năm công nhận.
5. Thực hiện nhiệm vụ khác
- Triển khai, thực hiện nhiệm vụ trước, trong và sau tết, thông báo thời gian
nghỉ tết của học sinh, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn
vị; đồng thời thông báo đến các bậc phụ huynh để quản lý con em mình trong
những ngày nghỉ tết; phân công trực, bảo vệ cơ quan, trường học trong thời gian
nghỉ tết; thực hiện nghỉ tết đúng quy định.
- Tổ chức kiểm tra thực tế số học sinh bỏ học và đi học giã gạo tại các lớp
của đơn vị mình (nếu có), kịp thời báo cáo, tham mưu cấp thẩm quyền theo dõi chỉ
đạo; đồng thời theo dõi và phối hợp cùng địa phương ngăn chặn tình trạng học sinh
bỏ học trước, sau tết Nguyên đán.
- Nâng cao trách nhiệm thực hiện An toàn giao thông, hướng dẫn phụ huynh
thực hiện việc đưa đón con phải đảm bảo an toàn giao thông trước cổng trường;
phối hợp với địa phương tháo giỡ liều quán trước khu vực trường; tăng cường công
tác tuyên truyền, quản lý học sinh ăn quà vặt trong trường để đảm bảo vệ sinh an
toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường.
Trên đây là thông báo kết luận của đồng chí Trưởng Phòng tại cuộc họp trực
báo học kỳ I năm học 2019-2020. Yêu cầu các bộ phận chuyên môn Phòng
GD&ĐT, Hiệu trưởng các trường triển khai thực hiện có hiệu quả./.
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