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UBND HUYỆN LỆ THỦY 

PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 850 /GD&ĐT Lệ Thủy, ngày 02 tháng 10 năm 2019 
     V/v đánh giá hoạt động tháng 9/2019,  

       triển khai kế hoạch tháng 10/2019 
 

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

Tháng 9/2019, toàn ngành chào mừng Quốc khánh 2/9, tổ chức khai giảng năm 

học mới, tiến hành các Hội nghị, đại hội quan trọng để kiện toàn các tổ chức trong 

nhà trường, cơ quan, triển khai nhiệm vụ năm học. Qua tập hợp tình hình, Phòng 

Giáo dục và Đào tạo đánh hoạt động tháng 9/2019 và triển khai một số nội dung 

trọng tâm tháng 10/2019 như sau: 

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 9/2019 

1. Phối hợp cùng với địa phương, các đơn vị đẩy mạnh các hoạt động chào 

mừng Quốc khánh 2/9 

- Các đơn vị đã quán triệt nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo huyện, của 
Phòng GD&ĐT và lãnh đạo các địa phương đến tận giáo viên và học sinh tham gia 
các hoạt động chào mừng lễ hội về đảm bảo an ninh trật tự, ATGT, không tham gia 
những trò chơi thiếu lành mạnh; không lạm dụng, lợi dụng CSVC trường học, không 
cho người ngoài mượn khuôn viên, phòng học thực hiện các hoạt động kinh doanh. 

- Các đơn vị đã làm tốt công tác vệ sinh phong quang trường lớp; treo cờ, khẩu 
hiệu theo đúng yêu cầu. Tổ chức cho học sinh tham gia vệ sinh thôn xóm theo kế 
hoạch của địa phương. 

- Nhiều trường đã tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên nhân viên tham gia lễ hội 

theo yêu cầu của ban tổ chức lễ hội. Các đồng chí được cử tham gia đều có tinh thần 

trách nhiệm cao và hoàn thành tốt nhiệm vụ.    

2. Chuẩn bị và tổ chức khai giảng năm học mới đảm bảo nghiêm trang, để 
lại dấu ấn tốt đẹp cho học sinh, đại biểu và mọi người; tổ chức Tết trung thu cho 
học sinh ở các đơn vị. 

2.1. Tiếp tục công tác chuẩn bị: TH&THCS số 2 Kim Thủy huy động lại được 
01 HS; THCS Sơn Thủy vận động trở lại trường 02 em 01 lớp 8 và 01 lớp 9. 

Các đơn vị đã tập trung huy động đủ số lượng theo kế hoạch giao. Bên cạnh 
đó, trong tháng 9 toàn ngành có 03 em được huy động lại trường: THCS Sơn Thủy có 
02 em (01 h/s lớp 8 và 01 hs lớp 9), TH&THCS số 2 Kim Thủy 01 em (hs lớp 9). 

- Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tốt lễ khai giảng năm học mới. 

2.2. Về tổ chức khai giảng: 

- Các đơn triển khai theo tinh thần hướng dẫn tại Công văn số 706/GDĐT ngày 

22/8/2019 về hướng dẫn tổ chức khai giảng năm học 2019-2020 của phòng GD&ĐT. 

Tuy nhiên, thời tiết năm nay không được thuận lợi do mưa lũ nên trong ngày khai 

giảng 05/9/2019, toàn huyện có 25 trường không tổ chức khai giảng được. Đến ngày 

09/9/2019 các đơn vị còn lại hoàn thành tổ chức khi giảng năm học mới. 
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Trong ngày khai giảng, Lãnh đạo tỉnh đã có 01 đoàn về dự tại trường THCS 

Kiến Giang và thăm trường TH Xuân Thủy; lãnh huyện cũng đã có 05 đoàn về dự và 

thăm 10 đơn vị mầm non và phổ thông trong toàn huyện; Theo đánh giá, các đơn vị 

có sự chuẩn bị chu đáo trong tổ chức, tạo được ấn tượng tốt đẹp trong quan khách của 

các đoàn về dự và thăm khai giảng.  

- Phòng GD&ĐT đã có 05 đoàn dự và thăm khai giảng các trường vùng cao 

thuộc 03 xã Kim Thủy, Ngân Thủy, Lâm Thủy; 

- Trong ngày khai giảng nhiều trường đã tổ chức quyên góp quỹ “ủng hộ học 

sinh có nguy cơ bỏ học” với tổng số tiền quy góp được gần 400.000.000 đồng; nhiều 

đơn vị đã quyên góp được số tiền cao như TH Phú Thủy (10.540.000), TH Sơn Thủy 

(8.010.000đ), TH số 1 Kiến Giang (8.300.000đ), THCS Kiến Giang (9.300.000đ), 

DTNT (25.000.000đ), THCS Tân Thủy (6.100.000đ), TH&THCS số 2 Kim Thủy 

(8.000.000), TH&THCS Lâm Thủy (204.500.000đ)... 

Sau khai giảng các đơn vị đã báo cáo nhanh số liệu về Phòng GD&ĐT kịp 

thời. 

2.3. Tổ chức Tết Trung thu cho học sinh: 

Các đơn vị đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, địa phương 
để tổ chức tốt "Tết Trung thu cho các cháu thiếu niên và nhi đồng" theo đúng kế 
hoạch của UBND xã/thị trấn gọn nhẹ vui tươi, không tổ chức phô trương gây tốn kém 
cho phụ huynh học sinh. 

3. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng cơ sở vật chất, tu sửa, mua sắm đảm bảo 
cho khai giảng năm học mới 

- Các trường đã tích cực tham mưu và tranh thủ thời gian, theo kế hoạch duyệt 
hoàn thành các công trình phục vụ dạy học đồng thời củng cố các phòng chức năng 
để phát huy có hiệu quả ngay từ đầu năm.  

- Các đơn vị vùng khó khăn đã cho học sinh mượn hoặc tặng đủ sách giáo khoa 
cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo cho học sinh học tập. 

- Phòng GD&ĐT đã tích cực chỉ đạo Trường TH&THCS Ngư Thủy Nam, MN 
Hưng Thủy, MN Văn Thủy đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các hạng mục xây dựng 
trường đạt chuẩn Quốc gia theo lộ trình Nông thôn mới. 

 4. Tiến hành tổ chức các Hội nghị đầu năm học và một số hoạt động tập 
trung của ngành 

4.1. Triển khai hướng dẫn nhiệm vụ cho từng bậc học:  

Phòng GD&ĐT đã chủ trương tổ chức Hội nghị trong 3 buổi cho 3 cấp học, để 
lãnh đạo ngành dự và chỉ đạo được hết các cấp học. Hội nghị đã tổ chức sớm, tạo 
điều kiện cho các đơn vị tổ chức hội nghị CBGV đầu năm học. 

Trong hội nghị cấp học, các đơn vị đã bám sát phương hướng nhiệm vụ chung 

của ngành cũng như nhiệm vụ từng cấp học để tham gia ý kiến tại hội nghị. Nhiều 

vấn đề quan trọng, những khó khăn vướng mắc lớn đã được nêu ra và tìm hướng giải 

quyết. Sau hội nghị, các cấp học đã hoàn chỉnh kịp thời hướng dẫn nhiệm vụ năm học 

để các đơn vị thực hiện. 
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4.2. Hội nghị HĐ chuyên môn: Đã tổ chức lồng ghép vào hội nghị triển khai 
nhiệm vụ của các cấp học có chất lượng, tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, đổi 
mới đánh giá học sinh; Có phân công cụ thể về phần hành của các thành viên HĐCM. 

4.3. Các trường học tổ chức tốt các hội nghị, đại hội đầu năm học:  

- Các trường học đã chủ động sắp xếp thời gian để tổ chức các hội nghị kịp 

thời và cơ bản hoàn thành trong tháng 9/2019.  

- Phòng GD&ĐT đã thành lập các đoàn về dự và chỉ đạo tại các đơn vị cơ sở. 

- Báo cáo hội nghị của các đơn vị đã chuyển tải được tinh thần chỉ đạo của 
ngành trong năm học này đến tận CB-GV, lãnh đạo địa phương. Đại đa số các đơn vị 
đã dành nhiều thời gian bàn bạc, thảo luận những vấn đề mới và khó (Nâng cao chất 
lượng giáo dục toàn diện, chất lượng học sinh giỏi, chất lượng dạy học môn tiếng 
Anh, Phòng chống đuối nước và phổ cập bơi an toàn, đổi mới phương pháp dạy học 
theo mô hình trường học mới, xây dựng củng cố trường đạt chuẩn quốc gia...). Các 
tham luận của cán bộ giáo viên của một số đơn vị đã có sự chuẩn bị công phu có giá 
trị, nhiều biện pháp có tính khả thi nhằm hiến kế cho nhà trường triển khai có hiệu 
quả nhiệm vụ năm học. 

Công tác chuẩn bị hội nghị chu đáo, đảm bảo đúng chương trình. 

5. Tổ chức triển khai phòng chống lụt bão, dịch bệnh; hưởng ứng tháng an 
toàn giao thông 

- Về phòng chống lụt bão: 

+ Toàn ngành đã xây dựng công văn hướng dẫn công tác phòng chống lụt bão 

năm học 2019-2020, thành lập ban chỉ huy phòng chống lụt bão của toàn ngành. 

+ Các đơn vị trường học đã triển khai tích cực kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện 
phục vụ phòng chống lụt bão trong mùa mưa bão. 

Đợt lũ đầu tháng 9, các đơn vị vùng ngập lụt đã chủ động triển khai công tác 
phòng tránh đảm bảo an toàn tài sản. 

- Các đơn vị đã tích chực chủ động trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo 
dục pháp luật ATGT, an toàn sông nước cho học sinh; Công tác phòng chống các loại 
dịch bệnh đã được các đơn vị chủ động nâng cao ý thức và triển khai, trong tháng 
không có dịch bệnh xảy ra đối với học sinh, trong đó công tác phổ biến giáo dục pháp 
luật ATGT đã được các đơn vị chú trọng triển khai bằng nhiều hình thức như phối 
hợp với công an huyện để tuyên truyền đến toàn thể học sinh.  

   6. Tiếp tục chăm lo học sinh có hoàn cảnh khó khăn và nâng cao chất 
lượng bồi dưỡng học sinh giỏi THCS 

 - Các đơn vị vùng thuận lợi đã qyên góp ủng hộ sách giáo khoa cho học sinh 
vùng cao; Các trường trường phổ thông bán trú và có học sinh bán trú đã hoàn thành 
việc xét chế độ cho học sinh. 

 - Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi được triển khai nghiêm túc theo đúng kế 
hoạch. 

 7. Tiếp tục làm tốt công tác truyền thông về phòng chống đuối nước và 
triển khai tích cực kế hoạch phổ cập bơi an toàn cho học sinh 
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- Các đơn vị đã tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về phòng chống đuối 
nước cho học sinh trong các buổi sinh hoạt đầu tuần; 

Các đơn vị đã triển khai việc kí cam kết đảm bảo an toàn cho học sinh trong 
mùa mưa lũ với phụ huynh. 

- Các đơn vị phổ thông đã triển khai dạy học bơi lội (phần lý thuyết) theo 
chương trình đã được phê duyệt ngay từ đầu năm học.  

- Trường có bể bơi tiếp tục tổ chức mở các lớp dạy bơi cho học sinh. 

- Trường THCS Sen Thủy đã tham gia cuộc thi “Chúng em cùng chung tay 
phòng tránh tai nạn bom mìn” tuần đầu tiên. 

8. Tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin; triển khai tích 
cực Đề án dạy học ngoại ngữ 

 - Công tác ứng dụng CNTT thông qua hoạt động quản lý, điều hành trên 
website được các đơn vị tích cực đẩy mạnh; triển khai nhập dữ liệu đầu năm qua 
phần mềm thống kê. 

 - Các đơn vị tiếp tục triển khai tích cực Đề án dạy học ngoại ngữ trên toàn 
huyện, trong đó đã triển khai việc giáo viên nước ngoài dạy học tăng cường cho học 
sinh tại Trường THCS Kiến Giang. 

- Nhiều đơn vị Tiểu học đã hoàn thành Video Clip gửi Báo Nhi đồng về thi 
Trạng nguyên tiếng Anh. 

 9. Báo cáo và công khai các khoản thu 

Phòng GD&ĐT đã xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác thu nộp đầu năm, thời 

gian triển khai bắt đầu từ đầu tháng 10/2019. Các đơn vị đã nộp báo cáo các khoản 

thu về phòng GD&ĐT đúng quy định.    
10. Thông tin, báo cáo 

Trong tháng 9 có nhiều báo cáo về số liệu cũng như các văn bản khác cần tập 
hợp để báo cáo Sở GD&ĐT và UBND huyện, các đơn vị đã báo cáo kịp thời, chính 
xác. Tuy nhiên có một số đơn vị chưa báo cáo định kì tháng.  

II. TRIỂN KHAI MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/2019 

Tháng 10/2019 toàn ngành  hưởng ứng kỉ niệm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối 

cùng cho ngành Giáo dục và Đào tạo 15/10/1968; ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ 

nữ Việt Nam 20/10. Phòng GD-ĐT triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

 1. Công tác phổ cập giáo dục 

- Đẩy mạnh công tác huy động cháu, học sinh vào trường đạt kế hoạch giao, 

tích cực chống bỏ học một cách quyết liệt, có hiệu quả. 

- Các trường có học sinh bỏ học cần tiếp tục phối hợp với chính quyền và các 

ban ngành địa phương có biện pháp hữu hiệu, tích cực huy động học sinh bỏ học trở 

lại trường. 

 - Đẩy mạnh công tác PCGD trên địa bàn, tất cả các đơn vị triển khai cập nhật 

số liệu vào phần mềm từ ngày 18/10/2019. 
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 - Các trường THCS chủ động tham mưu cho UBND xã, thị trấn và phối hợp tổ 

chức điều tra học sinh trong độ tuổi từ 18-21 tốt nghiệp THPT và số lao động qua đào 

tạo nghề theo tiêu chí 14.2 và 14.3 của bộ tiêu chí Nông thôn mới (nộp ngày 

05/10/2019 về phòng GD&ĐT đ/c Thanh nhận).   

2. Tích cực chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của năm học 

Cùng với việc triển khai những nhiệm vụ trọng tâm hàng năm, yêu cầu các đơn 

vị tích cực cụ thể hóa và triển khai những nhiệm vụ mới và khó, Cụ thể: 

2.1. Về phòng chống đuối nước và phổ cập bơi an toàn cho học sinh:  

 (1) Tất cả các đơn vị từ mầm non đến trung học cơ sở tiếp tục đẩy mạnh công 

tác truyền thông về phòng chống đuối nước. Tổ chức cho tất cả phụ huynh kí cam kết 

với nhà trường về việc đảm bảo an toàn trên đường đi học và trên đường đi học về; 

không để học sinh tự đi về khi mưa lũ xảy ra. 

Các trường phổ thông tổ chức có hiệu quả chương trình phát thanh Măng non. 

Trong chương trình phát thanh, dành một thời lượng hợp lí cho công tác phòng chống 

đuối nước. 

(2) Tất cả các đơn vị tiểu học, trung học cơ sở triển khai kế hoạch dạy bơi  an 
toàn (phần lí thuyết) cho học sinh ngay từ đầu năm học; tiếp tục triển khai 03 loại 
hình dạy bơi cho học sinh để phấn đấu đến cuối năm đạt được mục tiêu nâng dần tỷ lệ 
học sinh biết bơi một cách hợp lý. Trong bất kì loại hình nào cũng phải tuyệt đối tuân 
thủ nguyên tắc an toàn, tự nguyện, tuyệt đối không được chủ quan, nóng vội, chạy 
theo số lượng, tỉ lệ. 

(3) Các đơn vị đã có bể bơi đang hoạt động và các lớp do nhà trường mượn bể 

bơi hiện có trên địa bàn phải quản lý chặt chẽ, chấp hành nghiêm túc các quy định an 

toàn: an toàn về mực nước trong bể, tỉ lệ học sinh/giáo viên khi thực hành dưới nước 

(mỗi giáo viên dạy bơi hướng dẫn không quá 7 em/1 lần luyện tập). 

Các đơn vị đã có kế hoạch xây dựng bể bơi cần tham mưu UBND xã triển khai 

sớm đảm bảo tiến độ. 

(4) Các đơn vị thực hiện khảo sát học sinh biết bơi chấp hành nghiêm túc 

hướng dẫn tại công văn số 623/GD&ĐT ngày 10/8/2017 của Phòng GD&ĐT. 

2.2. Đẩy mạnh việc đổi mới phương pháp dạy học ở 3 cấp học với những trọng 

tâm sau: 

(1) Các đơn vị cần làm tốt công tác truyền thông, nâng cao nhận thức cho đội 

ngũ CBQL, GV, NV; Chống tư tưởng bảo thủ, trì trệ. 

 (2) Tập trung vào những việc làm cụ thể để tạo nên sự đổi mới: 

- Đối với cấp học mầm non: Gắn việc đổi mới phương pháp với việc tổ chức 

tốt hội thi xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm. 

 - Đối với cấp tiểu học: 

 + Vận dụng một cách mạnh mẽ, sáng tạo những ưu điểm của mô hình trường 

học mới. 
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 + Thực hiện đồng bộ giữa đổi mới phương pháp với đổi mới kiểm tra, đánh giá 

theo tinh thần Thông tư 22. 

 - Đối với cấp THCS: Tiếp tục thực hiện tốt những hướng dẫn, định hướng 

được xác định từ Công văn 692/GDĐT ngày 14/9/2016 của Phòng GD&ĐT. Đẩy 

mạnh giáo dục kĩ năng sống, tổ chức tốt các hoạt động trãi nghiệm. 

 2.3. Chỉ đạo tốt công tác bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9 chuẩn bị các điều kiện 

tham gia dự thi cấp Tỉnh vào tháng 12/2019. 

 - Cấp học trực tiếp chỉ đạo công tác bồi dưỡng 

 - Động viên đội ngũ thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện tinh giảm biên chế như 

hiện nay. 

 - Tăng điểm về đánh giá giải hội thi cấp tỉnh trong tổng sắp hội thi cấp THCS. 

2.4. Chỉ đạo tốt việc nâng cao chất lượng dạy học môn tiếng Anh: 

2.4.1. Đối với việc học của học  sinh: 

- Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng học tiếng Anh cho học 

sinh. 

- Tùy điều kiện từng đơn vị, nhu cầu của phụ huynh, các trường tiểu học khẩn 

trương xây dựng kế hoạch, chương trình dạy tiếng Anh tăng cường trình Phòng 

GD&ĐT thẩm định để triển khai thực hiện. 

2.4.2. Về đội ngũ giáo viên tiếng Anh: Có kế hoạch và tích cực học tập để nâng 

cao năng lực sử dụng tiếng Anh theo chuẩn quốc tế. 

2.5. Chỉ đạo tốt việc triển khai giáo dục kĩ năng sống cho học sinh. 

3. Tiến hành các hoạt động nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên 

địa bàn 

3.1. Mầm non:  

- Kiểm tra chuyên đề trường học.  

 - Tập huấn bồi dưỡng chuyên môn cấp huyện. Phối hợp chi cục ATTP tỉnh tập 

huấn cấp giấy chứng nhận ATVSTP. 

 - Tiếp tục chỉ đạo công tác KĐCL và trường chuẩn quốc gia (MN Mai Thủy, 

MN Liên Thủy, MN Văn Thủy, MN Hưng Thủy).  

 - Sinh hoạt chuyên môn liên trường (cụm Đường 15, cụm Quốc lộ+Biển ). 

 3.2. TH:  

- Kiểm tra chuyên đề trường học. 

- Báo cáo thống kê Phổ cập bơi an toàn. 

- Thi Festival "Trạng nguyên tiếng Anh" cấp tỉnh. 

3.3. THCS:  

 - Kiểm tra chuyên đề;  
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- Sinh hoạt chuyên môn liên trường Cụm 7,8. 

 - Cấp phép dạy thêm, học thêm. 

 - Đăng kí kiểm định CLGD và CQG với Sở GD&ĐT: TH&THCS Ngư Nam, 

THCS Phong Thủy, THCS Xuân Thủy, PTDTNT. 

 - Hướng dẫn công tác nghiên cứu khoa học và thi nghiên cứu KHKT năm 

2019. 

4. Tiếp tục tập trung chỉ đạo Đại hội Liên đội hoàn thành trong đầu tháng 

10/2019 và triển khai các hoạt động chào mừng Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 

- Các đơn vị chú ý tổ chức nghiêm túc đại hội liên đội, phải đề ra được kế 

hoạch hoạt động, phát động tham gia các phong trào thi đua, làm việc thiện, giáo dục 

đạo đức tác phong người đội viên, thực hiện tốt việc mua báo chí của Đội theo quy 

định. Thời gian hoàn thành đại hội trước 10/10/2019. 

- Các đơn vị trường học phối hợp cùng Công đoàn, các tổ chức trong nhà 

trường tổ chức các hoạt động thiết thực kỉ niệm ngày phụ nữ Việt Nam bằng nhiều 

hình thức, phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi đơn vị. 

5. Tiếp tục triển khai các phong trào thi đua và xây dựng trường học thân 

thiện 

- Các đơn vị tập trung triển khai các cuộc vận động lớn của ngành, lồng ghép 

các cuộc vận động và các chương trình kế hoạch hoạch hoạt động của đơn vị mình. 

- Rà soát lại các công trình hạng mục trong việc xây dựng trường học thân 

thiện; đặc biệt chú ý đến các công trình vệ sinh của giáo viên, học sinh và công trình 

nước rửa tay... 

- Các đơn vị tổ chức tuyên truyền công tác giáo dục pháp luật lồng ghép vào 

các chương trình hoạt động ngoài giờ lên lớp. 

6. Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng thường xuyên 

- Các đơn vị bố trí công việc hợp lí để CBQL, GV, VN tham gia các lớp tập 

huấn và bồi dưỡng. 

- Đẩy mạnh công tác tự bồi dưỡng tại trường thông qua hình thức trực tuyến 

trên “trường học kết nối”; 

7. Đẩy mạnh công tác đảm bảm an ninh, an toàn trường học; phòng 

chống dịch bệnh; làm tốt công tác y tế trường học, bảo hiểm y tế học sinh 

- Về đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trường học: Các đơn vị cần triển khai tích 

cực các giải phảm đảm bảo an toàn, an ninh trường học, phòng chống mất cắp tài sản 

đơn vị; phòng chống cháy nổ; nhắc nhở học sinh đảm bảo an toàn khi tham gia giao 

thông; phòng tránh đuối nước. 

- Về phòng chống dịch bệnh: Phối hợp với y tế địa phương tăng cường phòng 

chống dịch bệnh, đặc biệt là  sốt xuất huyết, bệnh chân tay miệng ở trẻ em. 
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- Củ soát công tác y tế trường học: bổ sung các điều kiện thực hiện công tác y 

tế học đường. 

- Về Bảo hiểm y tế học sinh: Thực hiện tốt công văn liên ngành số 1189/LT-

BHXH-GD&ĐT ngày 27/8/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình và Bảo 

hiểm xã hội tỉnh Quảng Bình; 

Xây dựng kế hoạch, làm tốt công tác truyên truyền về lợi ích, trách nhiệm để 

đảm bảo 100% học sinh đơn vị mình quản lý tham gia BHYT theo luật BHYT.  

Sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí được trích lại phục vụ công tác khám định 

kì, chăm sóc sức khỏe cho học sinh và mua tài liệu phục vụ nghiệp vụ công tác 

YTTH.  

8.  Về vấn đề thu nộp tại các trường học 

- Chấp hành nghiêm túc hướng dẫn của Phòng GD&ĐT tại công văn số 

627/GD&ĐT ngày 11/7/2019. 

- Thực hiện tốt công tác công khai (bằng văn bản giấy, công khai trên trang 

thông tin điện tử) để minh bạch hóa các khoản thu. 

- Phòng GD-ĐT tổ chức kiểm tra công tác thu nộp theo Kế hoạch số 808/KH-

GDĐT ngày 19/9/2019. 

9. Tích cực triển khai công tác phòng chống bão lụt 

- Hiện nay thời tiết đang bước vào mùa mưa bão phòng GD&ĐT yêu cầu các 

đơn vị rà soát lại công tác phòng chống lụt bão tại đơn vị mình theo công văn 

718/GD&ĐT ngày 29/8/2019 của Phòng GD&ĐT. 

+ Có kế hoạch tu bổ lại CSVC, chuẩn bị đầy đủ các vật dụng thiết yếu để đảm 

bảo cho công tác phòng chống bão lụt. 

+ Xây dựng kế hoạch phòng chống bão lụt và lập hồ sơ lưu giữ cùng với hồ sơ 

quản lý.  

+ Có phân công ban thường trực phòng chống bão lụt trực 24/24 khi có bão lụt 

xảy ra. 

- Theo dõi sát diễn biến thời tiết để triển khai công tác phòng chống. 

10. Thông tin, báo cáo 

Các văn bản báo cáo, yêu cầu các đơn vị cần nghiêm túc nộp về phòng 

GD&ĐT đúng thời gian quy định. 

- Nộp ngày 8/10/2019: 

+ Báo cáo Hội nghị, biên bản, danh sách đăng kí thi đua, phân công phần hành 

công tác nộp về bậc học: Bằng văn bản giấy về từng cấp học. 

+ Danh sách đăng kí thi đua gửi 01 bản mềm qua hộp thư nội bộ (đ/c Long) và 

nộp thêm 02 văn bản giấy có đủ chữ ký của CBGV đăng ký danh hiệu thi đua và chữ 

ký, đóng dấu của Hiệu trưởng và Chủ tịch Công đoàn) (01 bản lưu tại phòng 

GD&ĐT, 01 bản nộp cho TT HĐTĐ huyện).  
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- Nộp ngày 09/10/2019: 

+ Báo cáo kết quả triển khai tuần lễ học tập suốt đời năm 2019 về phòng 

GD&ĐT (tại đ/c Trường) 

+ Các đơn vị nộp đăng kí  trường học ANTT về Phòng GD&ĐT (đồng chí Lê 

Thương nhận).  

+ Tiếp tục hoàn chỉnh quyết định và kế hoạch triển khai PCLB về cho đồng chí 

Đức (qua hộp thư nội bộ). 

- Nộp ngày 16/10/2019: Các Trung tâm học tập cộng đồng gửi Kế hoạch hoạt 

động năm học, báo cáo khai giảng năm học 2019-2020 về Phòng GD&ĐT (tại đ/c 

Nguyễn Xuân Trường). 

- Báo cáo định kì hàng tháng yêu cầu các đơn vị cần báo cáo đúng thời gian 

quy định (ngày 25 hàng tháng). Yêu cầu báo cáo định cần bám sát nội dung kế hoạch 

đã triển khai của ngành và của đơn vị để đánh giá cụ thể những mặt làm được, chưa 

làm được. 

11. Một số công việc khác 

- Hưởng ứng tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời triển khai điểm tại Phong 
Thủy và tổ chức có chất lượng tại các xã, thị trấn. 

- Hoàn thành cấp phát bằng Tốt nghiệp và sổ gốc tốt nghiệp năm 2019 

- Triển khai ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2019. 

- Tập huấn các lớp do Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT tổ chức. 

Nhận được Công văn này, yêu cầu hiệu trưởng (giám đốc) các đơn vị triển khai 

thực hiện nghiêm túc./.           

 

Nơi nhận:     
- Như trên (t/h);                                      

- Sở GD&ĐT (b/c); 

- UBND huyện, Ban TGHU (b/c); 

- Đ/c PCT UBND huyện phụ trách;                                                                               

- LĐ, CV cơ quan;  

- Website;                                                                                           

- Lưu: VT, KHTH.                                                                                                          
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