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THÔNG BÁO
Kết luận của Giám đốc tại Hội nghị sơ kết học kì 1 năm học 2019 - 2020

Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 01 năm 2020, tại Sở Giáo dục và Đào
tạo, đồng chí Trần Hồng Thắm, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
(GD&ĐT) đã chủ trì Hội nghị sơ kết học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 bằng hình thức trực
tuyến qua cầu truyền hình Edumeet.
Thành phần tham dự Hội nghị gồm có: Các Phó Giám đốc; Phó Chủ tịch
Công đoàn ngành, lãnh đạo Văn phòng, lãnh đạo Thanh tra Sở, Trưởng phòng, Phó
Trưởng phòng của Sở Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo, Chủ tịch Công đoàn, tổ
trưởng chuyên môn trường THPT, trường PT có nhiều cấp học; Giám đốc Trung
tâm GDNN-GDTX quận, huyện; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng GD&ĐT quận,
huyện, Giám đốc TT Ngoại ngữ - Tin học và Bồi dưỡng nhà giáo.
Sau khi nghe ông Nguyễn Phúc Tăng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT trình bày
dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học kì 1 và triển khai nhiệm vụ học kì 2
năm học 2019 - 2020 và ý kiến của đại diện các đơn vị, các phòng thuộc Sở, Giám
đốc Sở GD&ĐT đã biểu dương sự cố gắng của cán bộ quản lý, đội ngũ thầy cô giáo
trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên qua phát biểu của đại diện các đơn
vị, của các phòng thuộc Sở, cho thấy vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế trong quá trình tổ
chức thực hiện nhiệm vụ của học kỳ 1 mà nguyên nhân xuất phát từ sự chủ quan của
đội ngũ trong tổ chức quản lý điều hành. Chính vì vậy, thủ trưởng các đơn vị thuộc
ngành cần phải tổ chức thực hiện nghiêm túc các công việc sau đây:
1. Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 và tình hình thực tế đơn vị,
các đơn vị chủ động triển khai các biện pháp để phấn đấu thực hiện đạt và vượt các
chỉ tiêu được giao năm 2020, qua đó đảm bảo được chỉ tiêu nhiệm kỳ, lập thành
tích chào mừng đại hội đảng các cấp. Trên cơ sở những ý kiến của các đơn vị, các
phòng chuyên môn tiếp tục có những hướng dẫn thực hiện cụ thể, đồng thời tham
mưu lãnh đạo Sở các giải pháp tổ chức thực hiện đúng quy định, thống nhất và đạt
hiệu quả cao.
2. Tổ chức rà soát lại tất cả các nội dung có liên quan đến công tác chuẩn bị
cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2020 để khắc phục những hạn chế,
thiếu sót đã được rút kinh nghiệm sau kỳ thi năm 2019. Đặc biệt, phải quán triệt
cho giáo viên chủ nhiệm, giáo viên phụ trách công tác tư vấn, hướng nghiệp, Đoàn
thanh niên quan tâm đến hoàn cảnh từng học sinh để có hỗ trợ, giúp đỡ trong học
tập, lựa chọn và đăng ký tổ hợp thi, tham gia thi; Tuyệt đối không để học sinh
không được dự thi vì hoàn cảnh hoặc khó khăn khi tham gia kỳ thi. Phòng Giáo
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dục trung học, Phòng Kế hoạch - Tài chính khẩn trương nghiên cứu các văn bản
thuộc phạm vi quản lý ngành để tham mưu hướng dẫn các đơn vị tổ chức ôn tập thi
trung học phổ thông quốc gia, đồng thời tổ chức kỳ thi chu đáo, an toàn.
3. Thủ trưởng các đơn vị không được né tránh mà phải tăng cường tiếp xúc
với báo chí và chủ động trong công tác truyền thông, qua đó phối hợp truyền thông
để giáo viên, học sinh và người dân nắm được các thông tin về chương trình GDPT
mới nhằm tạo được sự đồng thuận trong xã hội.
4. Sở GD&ĐT đã tập hợp đề nghị bổ sung biên chế và gửi về các cơ quan
quản lý chuyên môn. Tuy nhiên, về mặt phân cấp quản lý ở địa phương, các phòng
giáo dục và đào tạo cần chủ động phối hợp với cơ quan quản lý biên chế ở địa
phương, tham mưu Ủy ban nhân dân quận, huyện các đề xuất, kiến nghị gửi về Sở
Nội vụ, Ủy ban nhân dân thành phố để được giải quyết kịp thời và khả thi.
Việc tổ chức thực hiện Nghị định 127/2018/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm
2018 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục ở thành
phố hiện nay vẫn còn một số khó khăn trong quản lý chuyên môn. Phòng Tổ chức
Cán bộ có trách nhiệm phối hợp các phòng có liên quan, tham mưu các đề xuất
kiến nghị đối với Ủy ban nhân dân thành phố, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
5. Các yêu cầu về đảm bảo an ninh trật tự trong trường học hiện nay ngày càng
cao. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong quản lý trường học. Do đó,
các đơn vị căn cứ các yêu cầu của ngành, tình hình thực tế của địa phương để xây
dựng kế hoạch đảm bảo an toàn, an ninh chính trị của cơ quan, đơn vị. Trong đó đặc
biệt quan tâm các thời điểm quan trọng và nhạy cảm, các ngày lễ, tết.
Thông báo này đã được Giám đốc xem lại và thông qua. Văn phòng thông
báo kết luận của Giám đốc đến các phòng chức năng thuộc Sở, các đơn vị trực
thuộc Sở để biết và thực hiện./.
Nơi nhận:
- Lãnh đạo Sở;
- Công đoàn ngành;
- Các phòng của Sở;
- Phòng GD&ĐT;
- Các trường THPT, trường PT có nhiều cấp học;
- TTGDNN-GDTX;
- Lưu VT.
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