
    

Kính gửi: Hiệu trưởng (giám đốc) các đơn vị trực thuộc. 

Tháng 4/2022, toàn ngành thi đua lập nhiều thành tích hướng đến chào 

mừng kỷ niệm 47 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước 

30/4, ngày Quốc tế Lao động 01/5; tiếp tục tập trung phòng chống dịch bệnh; tập 

trung triển khai thực hiện công việc theo lịch trình năm học. Qua tập h p tình hình, 

 hòng  iáo dục và  ào t o đánh ho t động tháng 4/2022 và triển khai một số nội 

dung trọng tâm tháng 5/2022 như sau: 

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 4/2022 

1. Triển khai một số hoạt động kỉ niệm ngày Giổ tổ Hùng Vương, kỷ 

niệm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước 30/4, ngày 

Quốc tế Lao động 01/5 

Các đơn vị đã chủ động phối h p với các tổ chức, đơn vị liên quan tổ chức 

các ho t động kỉ niệm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước 

30/4, ngày Quốc tế Lao động 01/5 t i đơn vị bằng các hình thức phù h p như tổ 

chức sinh ho t dưới cờ, phát thanh măng non...; các ho t động đều đảm bảo phòng 

chống dịch bệnh Covid-19.  

Ngoài ra các đơn vị tổ chức tuyên truyền thông qua băng rôn, biểu ngữ, các 

bài viết trên trang thông tin điện tử của đơn vị. 

2. Công tác phổ cập giáo dục 

Các đơn vị đã duy trì và làm tốt công tác phổ cập trên địa bàn, tiếp tục vận 

động học sinh bỏ học trở l i trường bằng mọi biện pháp.  

Trong tháng 4 toàn ngành có 01 học sinh lớp 9 bỏ học (THCS Ngư Thuỷ 

Bắc); có 02 học sinh xin nghỉ học chữa bệnh (TH số 1 Kiến  iang, THCS Hưng 

Thuỷ). 

 Các đơn vị duy trì sĩ số, thực hiện tốt công tác giáo dục hướng nghiệp, định 

hướng phân luồng học sinh lớp 9.  

3. Hoạt động nâng cao chất lượng giáo dục 

3.1. Các đơn vị triển khai thực hiện d y học theo lịch trình năm học và các 

kế ho ch giáo dục, d y học tăng cường đã đư c  hòng  D& T phê duyệt. Tổ 

chức ôn tập chuẩn bị cho kiểm tra chất lư ng cuối năm. 

3.2. Công tác kiểm tra trường học: 

- Cấp học mầm non kiểm tra 03 đơn vị: MN Thanh Thuỷ, MN Sơn Thuỷ, 

MN Kim Thuỷ (có thông báo kết quả kiểm tra riêng).  

- Cấp tiểu học và trung học cơ sở kiểm tra 02 đơn vị: TH&THCS số 1 

Trường Thuỷ, TH&THCS số 2 Kim Thuỷ (có thông báo kết quả kiểm tra riêng). 
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- Thư viện trường học, đã hoàn thành hồ sơ thẩm định và đề nghị công nhận 

báo cớ Sở  D& T đúng thời gian quy định. 

3.3. Hội thi:  

* Thi GVDG mầm non cấp tỉnh: Có 12 giáo viên tham gia. Hiện t i giáo 

viên dự thi đã hoàn thành xong phần thi lý thuyết (trình bày 01 biện pháp góp phần 

nâng cao chất lư ng công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ). Ngày 9-10/5 sẽ 

tiếp tục thi phần thi thực hành t i Trường MN Mỹ Thủy. 

 * Tham gia thi  iền kinh, bơi lội cấp tỉnh:  oàn vận động viên  hòng 

 D& T Lệ Thủy đo t 30 Huy chương vàng, 21 Huy chương b c, 28 Huy chương 

đồng và giành 5/5 Cờ nhất khối  hòng  D& T: Nhất đồng đội nam Tiểu học, 

Nhất đồng đội nữ Tiểu học, Nhất đồng đội nam THCS, Nhất đồng đội nữ THCS và 

 iải nhất toàn đoàn.  hòng  D& T biểu dương sự nỗ lực phấn đấu của các vận 

động viên, sự nhiệt tình huấn luyện của cán bộ, huấn luyện viên, sự quan tâm t o 

điều kiện của các trường phổ thông trực thuộc…  

* Cấp THCS: Hoàn thành kiểm tra chất lư ng học sinh giỏi lớp 7-8 cấp 

huyện (có công văn đánh giá riêng). 

* Cấp tiểu học chỉ đ o các trường tổ chức các cuộc thi trên internet cho học 

sinh, cụ thể: 

- Kết quả thi Violympic Toán toàn quốc (Tiếng Việt): Có 46 em/06 trường 

tham gia. 

- Kết quả thi Tr ng nguyên Toàn tài tài cấp toàn quốc: Có 26 em tham gia, 

có 5 em đ t điểm tối đa 300 điểm, 17 em đ t điểm từ 270 đến 290 điểm. 

- Kết quả thi Tr ng nguyên Tiếng Việt cấp tỉnh: Có 32 đơn vị tham gia, 766 

em tham gia dự thi; Số HS đ t điểm tối đa (500 điểm): 122 em; đ t điểm 470 đến 

490 điểm: 382 em; dưới 470 điểm: 265 em. 

3.4.  hòng  D& T đã rà soát quy mô số lớp, học sinh chuẩn bị cho xây 

dựng Kế ho ch số lư ng năm học 2022-2023 bước 1 để làm việc với  hòng Nội vụ 

xây dựng biên chế cho năm học mới.  

4. Công tác đổi mới giáo dục phổ thông 

- Tiếp tục triển khai công tác tập huấn đổi mới Chương trình giao dục phổ 

thông theo kế ho ch của Sở  D& T.  

- CBQL, GV cấp tiểu học, THCS tham gia bồi dưỡng modun 4,5,9 trên 

LMS. 

 5. Công tác kiểm định chất lượng, xây dựng trường chuẩn quốc gia, xây 

dựng lá cờ đầu, tăng trưởng CSVC 

-  hòng  D& T chỉ đ o, kiểm tra tư vấn công tác kiểm định chất lư ng và 

xây dựng Chuẩn quốc gia, cụ thể: 

+ Cấp mầm non chỉ đ o trường chuẩn quốc gia MN Hoa Mai:  ơn vị đã tích 

cực triển khai trong hội đồng sư ph m nhà trường, tham mưu tích cực với UBND 

xã, hội phụ huynh. Triển khai xây dựng các góc trải nghiệm ngoài sân vườn. Tiến 
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hành thu thập minh chứng và hoàn thiện báo cáo tự đánh giá. Tích cực chỉ đ o giáo 

viên xây dựng môi trường trong lớp học có tính thẩm mỹ, thân thiện. Tuy nhiên, 

công trình dàn mát trước sân trường chưa hoàn thiện (kinh phí của UBND thị trấn).  

+ Cấp học phổ thông chỉ đ o trường chuẩn quốc gia t i các đơn vị: 

TH&THCS số 1 Ngư Thủy, TH&THCS số 2 Trường Thủy, THCS An Thuỷ. Cụ 

thể: 

Trường TH&THCS số 1 Ngư Thủy: Ở khu vực Tiểu học còn thiếu 01 nhà vệ 

sinh học sinh; phòng truyền thống trang thiết bị bên trong còn thiếu nhiều; khuôn 

viên, khu sân chơi bãi tập còn chưa đư c quy ho ch thống nhất. Còn thiếu 01 

phòng Nghệ thuật; bể nước đã cũ và xuống cấp. Ở khu vực THCS: 01 nhà vệ sinh 

chưa hoàn thành và bàn giao; chưa có phòng đọc cho giáo viên và học sinh; dãy 

nhà xe đã xuống cấp chưa đư c xây dựng mới…Hồ sơ, báo cáo, hệ thống minh 

chứng còn nhiều điểm cần khắc phục. Hướng chỉ đ o: Tiếp tục tập trung hoàn 

thiện hồ sơ, báo cáo, hệ thống minh chứng, cơ sở vật chất cho công tác Kiểm định 

chất lư ng giáo dục, xây dựng Chuẩn Quốc gia, phấn đấu hoàn thành các điều 

kiện, đăng kí đánh giá ngoài vào tháng 10 năm 2022. 

Trường TH&THCS số 2 Trường Thủy: Ở khu vực Tiểu học, cần bổ sung 01 

nhà vệ sinh học sinh; bố trí 01 phòng Nghệ thuật, 01 phòng khoa học công nghệ. Ở 

khu vực THCS: Cần tu sửa, quét l i dãy nhà cấp 4 cũ. Bố trí, sắp xếp l i các phòng 

chức năng, phòng học một cách h p lý hơn.  Hướng chỉ đ o: Hoàn thành nộp hồ sơ 

đăng ký đánh giá ngoài vào tháng 5 năm 2022. 

Trường THCS An Thủy: Cơ sở vật chất cơ bản đảm bảo yêu cầu. Cần rà 

soát điều chỉnh báo cáo, hệ thống minh chứng và nộp hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài 

vào tháng 5 năm 2022. 

- Sở  D& T đã khảo sát sơ bộ t i MN Mỹ Thủy, MN Xuân Thủy, THCS 

Mai Thủy, THCS Tân Thủy và THCS  hú Thủy. 

- Sở  D& T đã đánh giá chính thức t i TH số 2 An Thuỷ. 

6. Công tác an ninh, an toàn trật tự trường học, phòng chống dịch bệnh 

Covid 19  

- Các trường đã chủ động quán triệt đến đội ngũ và học sinh: các Công văn 

chỉ đ o vệ sinh an toàn thực phẩm; An toàn giao thông, an ninh trật tự trường học, 

cháy nổ, đồng thời tập trung phòng chống các tệ n n xã hội xâm nhập vào học 

đường... 

- Tiếp tục tuyên truyền và có các giải pháp triển khai phòng chống dịch bệnh 

Covid-19.  hòng tránh đuối nước cho học sinh. 

- Tăng cường vệ sinh an toàn thực phẩm cho các trường có tổ chức bán trú. 

- Các đơn vị tiếp tục triển khai nghiêm túc Công văn số 205/ D T ngày 

10/3/2022 về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở; 

Công văn số 232/ D T ngày 21/3/2022 về việc sử dụng m ng xã hội của cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động của  hòng  D& T. Tiếp tục nắm bắt tình 

hình, tư tưởng đội ngũ giáo viên, học sinh của đơn vị. Chấn chỉnh kịp thời những 
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cá nhân của đơn vị tham gia các ho t động tôn giáo trái với pháp luật Việt Nam; 

chỉ đ o phòng ngừa việc giáo viên, học sinh tham gia bình luận, chia sẻ thông tin 

thiếu căn cứ về an ninh liên quan đến xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine. 

7. Công tác cải cách hành chính, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp 

luật 

- Công tác CCHC: Tiếp tục nâng cao công tác CCHC t i đơn vị, trong đó tập 

trung vào công tác đ o t o bồi dưỡng đội ngũ, sắp xếp, bố trí đội ngũ đúng vị trí 

việc làm; thực hiện tốt công tác tiếp công dân t i đơn vị. 

-  iải quyết thủ tục hành chính đảm bảo đúng thời h n. Trong tháng 4/2022 

đã giải quyết đúng h n 01 hồ sơ cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS. 

- Tuyên truyền phổ biến  D L: Thực hiện tốt các nội dung trọng tâm tuyên 

truyền giáo dục pháp luật tháng 4/2022, tập trung tuyên truyền về phòng chống 

dịch bệnh Covid-19. 

8. Hoạt động khác 

- Tiếp tục thực hiện tốt dự án  lan t i các đơn vị  TDTBT TH&THCS số 1 

Kim Thuỷ, TH&THCS số 2 Kim Thuỷ,  TDTBT TH&THCS số Ngân Thuỷ. 

- Chỉ đ o các đơn vị rút kinh nghiệm trong triển khai ho t động của học sinh 

t i dự án SEEDS. 

-  hối h p với Huyện đoàn triển khai kế ho ch thi Tin học trẻ không chuyên 

năm 2022. 

- Các đơn vị triển khai ngày sách Việt Nam. 

II. TRIỂN KHAI MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG THÁNG 5/2022 

Tháng 5/2022 toàn ngành đẩy mạnh các hoạt động chào mừng sinh nhật Bác 

Hồ 19/5; kỷ niệm 68 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ; kỷ niệm 81năm thành 

lập Đội TNTP Hồ Chí Minh; tập trung tổ chức tốt các cuộc thi theo lịch trình, 

hoàn thành chương trình năm học 2021-2022. Phòng GD&ĐT triển khai các hoạt 

động sau: 

 1. Tập trung các hoạt động chào mừng ngày thành lập Đội TNTP Hồ 

Chí Minh và sinh nhật Bác Hồ  

 Các đơn vị phối h p với Hội đồng  ội các cấp đẩy m nh tổ chức các ho t 

động chào mừng ngày thành lập  ội TNT  Hồ Chí Minh (15/5) và sinh nhật Bác 

Hồ (19/5).  hối h p với  hòng Văn hoá - TTVHTT huyện tổ chức trưng bày 110 

bức ảnh của   i tướng Võ Nguyên  iáp. 

 2. Công tác phổ cập giáo dục 

 - Các đơn vị THCS cần tập trung vận động học sinh bỏ học trở l i trường 

bằng mọi biện pháp.  

- Hoàn chỉnh xây dựng kế ho ch phát triển năm học 2022-2023 phần số 

lư ng, tham mưu UBND huyện ban hành Quyết định Kế ho ch quy mô trường, 

lớp, học sinh năm học 2022-2023. 
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 3. Hoạt động nâng cao chất lượng giáo dục 

 3.1. Tập trung hoàn thành chương trình, đánh giá kiểm tra chất lượng 

cuối năm và chuyển giao chất lượng giữa các cấp học 

 - Các trường MN, TH có kế ho ch thật cụ thể, chi tiết, phối h p chặt chẽ để 

tiến hành bàn giao trẻ 6 tuổi theo quy định: phải đảm bảo thủ tục, hồ sơ và thời 

gian  quy định, nộp kết quả về  hòng  D& T theo yêu cầu.  

 - Các trường THCS và TH tiếp tục phối h p chuyển giao chất lư ng lớp 5 

lên lớp 6 theo kế ho ch của ngành, phải có sự chuyển biến, góp phần chống học 

sinh yếu lõi và học sinh ngồi nhầm lớp; tổ chức bàn giao chất lư ng giữa các khối 

lớp theo cấp học. 

 - Tổ chức kiểm tra định kỳ theo hướng dẫn. Tổng h p, báo cáo chất lư ng 

các mặt giáo dục về phòng  D& T đúng thời gian quy định (các cấp học ban 

hành công văn hướng dẫn cụ thể). 

 3.2. Hội thi 

 Tham gia Hội thi giáo viên d y giỏi cấp tỉnh t i MN Mỹ Thủy (phần thi thực 

hành). 

 3.3. Công tác kiểm tra 

 - Bộ  D& T kiểm tra ho t động giáo dục thể chất, y tế trường học, an toàn 

trường học và công tác học sinh, sinh viên t i các trường: MN Xuân Thuỷ, TH Mai 

Thuỷ, THCS Tân Thuỷ ngày 05/5/2022. 

 -  hòng  D& T kiểm tra, đánh giá “Trường học thân thiện-HS tích cực”; 

trường học AT- CTNTT; Kiểm tra thi đua trường học. 

 -  ánh giá trang thông tin điên tử các đơn vị. 

 3.4. Các đơn vị triển khai tổng kết năm học, tổng kết thay sách lớp 1,2, lớp 

6. 

a) Chuẩn bị tổng kết năm học: 

 - Các đơn vị căn cứ vào hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của bậc 

học, ngành học, kế ho ch phát triển đã đư c duyệt từ đầu năm để đánh giá l i 

những việc làm đư c, còn tồn t i, chỉ ra nguyên nhân của những thành công, tồn 

t i đó. 

-  ặc biệt, các đơn vị chú ý đến việc đánh giá những mục tiêu cá biệt của 

ngành, của trường, của địa phương như: thực hiện các cuộc vận động; công tác 

 C D, xây dựng chuẩn quốc gia, chất lư ng bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh 

năng khiếu; Công tác đổi mới giáo dục phổ thông và thực hiện thay sách giáo 

khoa, chuẩn bị thay sách giáo khoa;  ổi mới đánh giá học sinh;  ánh giá về 

CNTT; an toàn trật tự trường học, an toàn giao thông; trường học thân thiện, công 

tác bán trú, vệ sinh an toàn thực phẩm...  ối với các trường có Hiệu trưởng là  hó 

G  Trung tâm học tập cộng đồng cần đánh giá thêm mảng ho t động của Trung 

tâm học tập cộng đồng ở địa phương. 

b) Tiến hành tổng kết: 
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Các đơn vị chủ động sắp xếp lịch tổ chức tổng kết đến 31/5/2022 phải hoàn 

thành. Yêu cầu tiến hành tổng kết năm học có chất lư ng, đảm bảo công khai đánh 

giá nhiệm vụ năm học, kế ho ch phát triển; phải tham mưu với địa phương để tổ 

chức tổng kết nghiêm túc, không đư c sơ sài.  ăng ký ngày tổng kết với  hòng 

 D& T để có sự chỉ đ o kịp thời (lịch đăng ký trước 15 tháng 5 để  hòng có kế 

ho ch dự và chỉ đ o). 

c) Những hồ sơ tổng kết năm học nộp về  hòng  D& T 

- Báo cáo tổng kết năm học (gửi qua hộp thư nội bộ đồng chí Long)  

- Hồ sơ thi đua: 

+ Các cấp học gửi về các cấp học để tập h p (MN đ/c Hiền nhận, TH đ/c 

Trường nhận, TH&THCS, THCS đ/c Lê Anh nhận – lưu ý, đơn vị nào sai mẫu quy 

định  hòng  D& T sẽ không tập h p). Hồ sơ thi đua bao gồm: danh sách, biên 

bản xét thi đua; báo cáo thành tích các nhân, sáng kiến kinh nghiệm (đối với những 

cá nhân đề nghị từ CST CS trở lên); báo cáo thành tích của tập thể đề nghị xét từ 

tập thể L TT trở lên. 

+  ề nghị các đơn vị rút kinh nghiệm xét thi đua và hoàn thiện hồ sơ thi đua 

các năm trước, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, chính xác các thủ tục theo luật Thi 

đua - Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn công tác thi đua hiện hành, nộp hồ 

sơ đề nghị đúng thời gian để t o điều kiện cho công tác xét và hoàn thiện hồ sơ của 

 hòng đư c tốt. (Lưu ý: danh sách xét thi đua của các đơn vị  ghi theo thứ tự cá 

nhân có thành tích từ cao xuống thấp, để HĐTĐ ngành có thêm cơ sở khi xét, 

các đơn vị sắp xếp theo thứ tự và chịu trách nhiệm về thành tích tại đơn vị). 

- Những đơn vị, cá nhân đã đủ tiêu chuẩn khen cao các hình thức như: Huân 

chương lao động các h ng, Bằng khen Chính phủ, Bằng khen Chủ tịch UBND 

tỉnh,...cần đọc kỹ Luật T KT và các văn bản hướng dẫn mới để có thủ tục đầy đủ 

và nộp đúng thời gian quy định, đặc biệt là công chứng đủ hệ thống các bằng khen, 

giấy chứng nhận các thành tích đã đ t đư c để dễ dàng khi lập hồ sơ đề nghị lên 

cấp trên. 

- Hoàn thành các thủ tục cho thi đua. 

 - Tiếp tục đẩy m nh phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm nghiêm túc, chất 

lư ng. 

 - Bình xét thi đua nghiêm túc, công bằng, công khai, dân chủ, đánh giá đúng 

sự cố gắng và đóng góp của cá nhân, đơn vị và đúng theo tỷ lệ (căn cứ vào công 

văn hướng dẫn thi đua của UBND huyện và của Sở  D& T); Chú ý:  hân biệt 

giữa xét thi đua và đánh giá viên chức. Xét thi đua sau khi đã hoàn thành việc đánh 

giá viên chức. 

 d) Tổng kết đổi mới chương trình  D T 2018: Các đơn vị tiến hành tổng 

chức đánh giá tổng kết hoàn thành trong tháng 5/2022 và gửi báo cáo đánh giá về 

cấp học. 

 4. Công tác đổi mới giáo dục phổ thông 
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- Tổng kết đổi mới chương trình sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 và lớp 6 cấp 

trường. Tổ chức tổng kết cấp trường hoàn thành trong tháng 5, chuẩn bị tổng kết 

caaos huyện vào đầu tháng 6. 

- Tiếp tục chuẩn bị các điều kiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa lớp 

3, lớp 7. Tham gia tập huấn  CBQL,  V cốt cán; tham gia bồi dưỡng thay S K lớp 

3, lớp 7. Tham mưu cho UBND huyện hỗ tr  kinh phí mua sắm TBDH tối thiểu 

thực hiện đổi mới  D T. 

 5. Công tác kiểm định chất lượng, xây dựng trường chuẩn quốc gia 

-  hòng  D& T tiếp tục chỉ đ o công tác đánh giá ngoài và xây dựng 

trường đ t chuẩn quốc gia ở các đơn vị chưa đ t theo kế ho ch. 

- Sở  D& T đánh giá sơ bộ MN Hoa Mai, MN  hong Thủy. 

- Sở  D& T đánh giá chính thức: MN Mỹ Thuỷ, MN Xuân Thuỷ, THCS 

 hú Thuỷ, THCS Tân Thuỷ.  

- Chỉ đ o các đơn vị nộp hồ sơ về Sở  D& T: MN Hoa Mai, MN Phong 

Thủy, MN Trường Thủy, MN Cam Thủy; TH số 2 Sen Thuy, số 2 Hồng Thuỷ, TH 

Tân Thuỷ; TH&THCS số 2 Trường Thuỷ, THCS An Thuỷ. 

 6. Công tác an ninh, an toàn trật tự trường học 

 6.1. Tiếp tục chủ động triển khai phòng, chống dịch bệnh Covid-19, không 

đư c lơ là, chủ quan. 

6.2.  ảm bảo an toàn, an ninh trường học với các trọng tâm: 

- An toàn khuôn viên, tài sản: 

+ Không để các tổ chức, cá nhân thuê, mư n, l i dụng khuôn viên nhà 

trường để sử dụng vào các mục đích trái quy định của pháp luật. 

+ Tăng cường công tác bảo vệ tài sản, không để mất mát. 

- An toàn cháy nổ:  

+ Tất cả các đơn vị kiểm tra nghiêm nhặt công tác phòng chống cháy nổ t i 

đơn vị mình, kịp thời triển khai xử lí các nguy cơ có thể gây cháy nổ.  

+ Không tổ chức các ho t động có sử dựng các phương tiện có thể gây quá 

tải đường truyền điện, gây phản ứng cháy nổ. 

+ Tắt tất cả các thiết bị điện không sử dụng. 

- An toàn thông tin: 

+ Bảo mật thông tin, chấp hành nghiêm túc quy chế khai thác và sử dụng 

website của  hòng và website của đơn vị. 

+ Quản lí chặt chẽ hộp thư nội bộ trong website của ngành. Hiệu trưởng phải 

hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu để các tổ chức, cá nhân l i dụng hộp thư mang địa 

chỉ của trường mình để chuyển phát tài liệu trái pháp luật. 

+ Quán triệt trong đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên có sử dụng trang cá 

nhân trên các trang m ng xã hội không đư c chia sẻ hay phát tán những hình ảnh, 
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tin tức, tài liệu trái pháp luật hoặc những thông tin nh y cảm chưa đư c xác minh 

hoặc các thông tin có ảnh hưởng đến chính trị nội bộ của đơn vị, địa phương… 

- An toàn giao thông cho cả giáo viên, nhân viên và học sinh; 

- Tăng cường giáo dục đồng thời có biện pháp quản lí phù h p để không  

xảy ra tình tr ng đuối nước; quán triệt học sinh không tự tổ chức tham quan, dã 

ngo i trong dịp nghỉ lễ và cuối năm học. 

- An toàn phòng tránh đuối nước: Chỉ đ o các đơn vị tiếp tục làm tốt công 

tác truyền thông, triển khai kế ho ch d y bơi an toàn, phối h p các lực lư ng ở địa 

phương để hướng dẫn học sinh về sinh ho t hè đảm bảo an toàn sông nước. 

 7. Công tác cải cách hành chính, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp 

luật 

 7.1. Công tác CCHC: Tiếp tục nâng cao công tác CCHC t i đơn vị, trong đó 

tập trung vào công tác đ o t o bồi dưỡng đội ngũ, sắp xếp, bố trí đội ngũ đúng vị 

trí việc làm; thực hiện tốt công tác tiếp công dân t i đơn vị. 

 7.2. Tuyên truyền phổ biến  D L: Thực hiện tốt các nội dung trọng tâm 

tuyên truyển giáo dục pháo luật tháng 5/2022.  

 8. Hoạt động khác 

 - Tổ chức rút kinh nghiệm các hội thi cấp tỉnh (dự kiến, có kế ho ch riêng). 

 - Triển khai kế ho ch tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022. 

 - Sở  D& T kiểm tra công tác thư viện các trường phổ thông. 

9. Các báo cáo cuối năm 

- Báo cáo tổng kết năm học: nộp qua hộp thư nội bộ “TCCB” ngày 

25/5/2022. 

- Báo cáo đánh giá cấp phó người đứng đầu (Công văn hướng dẫn riêng). 

- Hồ sơ thi đua (nộp theo cấp học). 

-  ánh giá CBQL, viên chức, chuẩn Hiệu trưởng, giáo viên (có Công văn 

hướng dẫn riêng). 

Nhận đư c nội dung này,  hòng  D& T huyện yêu cầu hiệu trưởng (giám 

đốc) các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc./.                         

   

Nơi nhận:     

- Như trên (t/h);                                      

- Sở  D& T (b/c); 

- UBND huyện, Ban T HU (b/c); 

-  /c  CT UBND huyện phụ trách;                                                                               

- L , CV cơ quan;  

- Website;                                                                                           

- Lưu: VT, KHTH.                                                                                                          

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

Nguyễn Văn Vững 
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