
     UBND HUYỆN LỆ THỦY                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

PHÒNG GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc       

 

   Số:        /GD&ĐT                            Lệ Thủy, ngày    tháng 5 năm 2022 
V/v hướng dẫn một số công việc 

 cuối năm học của các đơn vị 
 

    Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc Phòng GD&ĐT 

Thực hiện Hướng dẫn triển khai nhiệm vụ các cấp học, căn cứ theo tình hình 

thực tế trên địa bàn huyện, Phòng GD&ĐT hướng dẫn các đơn vị thực hiện một số 

nội dung sau:  

1. Hoàn thành kế hoạch dạy học các khối lớp, các môn học theo quy định. Tổ 

chức chuyển giao trẻ 6 tuổi lên lớp 1, lớp 5 lên lớp 6, xét tốt nghiệp THCS nghiêm 

túc theo các văn bản hướng dẫn. Hoàn thành chương trình giáo dục trước 25/5/2022, 

kết thúc năm học trước ngày 31/5/2022. 

2. Tổ chức lễ ra trường cho trẻ 6 tuổi, học sinh lớp 5, lớp 9 gọn nhẹ và ý nghĩa, 

không phô trương. Không cho phép các tổ chức, cá nhân triển khai các dịch vụ 

không cần thiết tại đơn vị, đặc biệt là việc chụp ảnh cá nhân cho học sinh cuối cấp; 

hạn chế việc chụp ảnh kỷ yếu của học sinh lớp 9. Quán triệt, nhắc nhở học sinh 

không tổ chức picnic, dã ngoại theo nhóm/lớp trong thời gian cuối năm học và nghỉ 

hè. 

3. Chỉ đạo Liên đội phối hợp với BCH Đoàn xã/thị trấn bàn giao học sinh về 

sinh hoạt hè tại địa phương. Phối hợp với địa phương thường xuyên nhắc nhở học 

sinh phòng tránh nguy cơ tai nạn đuối nước, phòng tránh tai nạn thương tích. 

 4. Chủ động tổ chức tổng kết năm học tại đơn vị. Thực hiện tốt việc lưu trữ hồ 

sơ, rà soát, kiểm kê tài sản, cơ sở vật chất trước khi nghỉ hè. Phân công lịch trực hè 

khoa học, hợp lý, đảm bảo công việc được thông suốt, kịp thời. 

 5. Các đơn vị được lựa chọn xây dựng lá cờ đầu, các đơn vị đề nghị thi đua cao 

(bằng khen các cấp, Tập thể lao động xuất sắc…) tiếp tục hoàn thiện các hạng mục cơ 

sở vật chất, thống kê minh chứng về các hoạt động nổi bật trong năm học gửi về cấp 

học khi được yêu cầu. 

 6. Tổ chức đánh giá kết quả xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai 

nạn, thương tích và phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” 

năm học 2021-2022, nộp hồ sơ đề nghị công nhận về cấp học (mỗi loại 01 bộ), bao 

gồm: 

- Tờ trình đề nghị;  

- Báo cáo kết quả thực hiện;  

- Phụ lục đánh giá của đơn vị. 

 - Biên bản cuộc họp bình xét của đơn vị (có thể chung cho cả 2 nội dung). 



 Các đơn vị nộp hồ sơ (bản giấy, có dấu đỏ) trước ngày 18/5/2022. Cấp Mầm 

non nộp tại đồng chí Trương Thị Thơm; cấp Tiểu học nộp tại đồng chí Nguyễn Xuân 

Trường; cấp THCS, TH&THCS nộp tại đồng chí Dương Văn Dũng. 

 

Phòng GD&ĐT Lệ Thủy yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị triển khai thực hiện 

nghiêm túc Công văn này, nếu có thắc mắc cần liên hệ bộ phận chuyên môn các cấp 

học để được trao đổi, hướng dẫn thêm./. 
 

Nơi nhận                                                                        KT. TRƯỞNG PHÒNG 

- Như Kính gửi (t/h);                                                           PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
- Đ/c Trưởng phòng (b/c); 

- Đăng website;                                                                                    

- Lưu: VT.          

 

 

                                                                                            Võ Thị Tường Vy 
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