UBND HUYỆN PHỤNG HIỆP
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 346/PGDĐT
V/v góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi,
bổ sung một số điều của Quy chế đánh
giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở
và trung học phổ thông.

Phụng Hiệp, ngày 27 tháng 05 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Các trường THCS, Tiểu học và THCS trong huyện.
Căn cứ Công văn số 931/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 25/5/2020 của Sở
Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang về việc góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ
sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và trung
học phổ thông.
Để có cơ sở tổng hợp báo cáo góp ý hoàn chỉnh Dự thảo Thông tư sửa đổi,
bổ sung một số Điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và
học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số
58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
(gọi tắt là Dự thảo Thông tư), Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phụng Hiệp yêu
cầu Hiệu trưởng các trường THCS trong huyện, trường Tiểu học và THCS Phương
Ninh nghiêm túc triển khai thực hiện một số nội dung sau:
- Tổ chức triển khai lấy ý kiến góp ý về nội dung Dự thảo Thông tư (có gửi
kèm theo Công văn này) đến tất cả cán bộ quản lí, giáo viên (gọi chung là giáo viên)
của nhà trường. Nội dung góp ý phải rõ ràng, cụ thể theo từng Điều, khoản,
điểm,... trong Dự thảo Thông tư;
- Việc tổ chức lấy ý kiến góp ý phải được triển khai bằng văn bản đến tất cả
giáo viên trong nhà trường, đồng thời hướng dẫn, gợi ý thảo luận trực tiếp tại cuộc
họp hội đồng sư phạm gần nhất. Thời gian triển khai chậm nhất trước ngày
30/5/2020;
- Các đơn vị tổng hợp ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư của các Tổ chuyên môn
trong nhà trường thành văn bản và báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện
Phụng Hiệp trước ngày 20/6/2020 qua địa chỉ email: phunghiep@haugiang.edu.vn.
Những vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện tại đơn vị, nhà trường cần
liên hệ trực tiếp về Phòng Giáo dục và Đào tạo (qua bộ phận Nghiệp vụ THCS) để
được hướng dẫn thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, NV.
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