
UBND HUYỆN MỘC CHÂU 

PHÒNG GD&ĐT 
 

Số: 528/TB-PGD&ĐT 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Mộc Châu, ngày 07 tháng 11 năm 2016 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận Hội nghị giao ban học kỳ I năm học 2016-2017 

 

Ngày 03 và 04 tháng 11 năm 2016, Phòng GD&ĐT Mộc Châu đã tổ chức 

Hội nghị giao ban học kỳ I năm học 2016-2017 với sự có mặt của hiệu trưởng, 

chủ tịch công đoàn cơ sở, kế toán các đơn vị trường học và các đồng chí cán bộ, 

công chức, viên chức đang làm việc tại Phòng GD&ĐT. Đồng chí Ngô Ngọc 

Toàn - Trưởng phòng GD&ĐT chủ trì Hội nghị. Hội nghị đã đánh giá, kiểm điểm 

việc thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm học 2016-2017 đến ngày 30 tháng 11 năm 

2016 của các đơn vị trường học. Sau khi thảo luận, đồng chí Ngô Ngọc Toàn - 

Trưởng phòng GD&ĐT đã kết luận và triển khai một số nội dung trọng tâm yêu 

cầu các đơn vị trường học cần tập trung thực hiện như sau: 

1. Tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2016 -2017; rà soát 

lại công tác chỉ đạo, điều hành như việc triển khai thực hiện kế hoạch năm học, 

kế hoạch theo từng tháng, tuần; các loại hồ sơ của nhà trường đảm bảo có đầy 

đủ, chất lượng, thống nhất về nội dung; thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ, 

lưu hồ sơ theo quy định; các quy chế trong nhà trường cần được xây dựng, triển 

khai thực hiện nghiêm túc, đặc biệt là quy chế dân chủ. 

2. Triển khai các biện pháp nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, 

giáo dục. Tham gia tích cực, có hiệu quả các cuộc thi, hội thi theo cấp học. Cấp 

THCS triển khai thực hiện nghiêm túc việc đổi mới phương pháp dạy học và 

kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn theo Công văn 

số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GD&ĐT và đổi mới hồ sơ 

xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh theo 

Công văn số 1037/SGDĐT-GDPT ngày 22/8/2016 của Sở GD&ĐT Sơn La; cấp 

tiểu học triển khai thực hiện đổi mới đánh giá học sinh tiểu học theo Văn bản 

hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 28/9/2016 của Bộ GD&ĐT; cấp mầm non 

tăng cường các giải pháp để giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng. Khuyến khích ứng 

dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học. 

3. Cần quan tâm hơn nữa đến công tác PCGD, XMC. Các đơn vị trường 

học trên địa bàn cần thực hiện tốt công tác phối hợp trong việc điều tra, cập nhật 

số liệu lên hệ thống; kịp thời hoàn thiện các loại  hồ sơ; tăng cường các biện 

pháp duy trì sĩ số, huy động trẻ ra lớp. 

4. Tiếp tục thực hiện tốt công tác bán trú, xây dựng quy chế hoạt động bán 

trú, tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp, phân công nhiệm vụ cụ thể trong 
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Ban giám hiệu, giáo viên trực quản lý học sinh bán trú; tổ chức nơi ăn, ở của học 

sinh bán trú đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; lưu hồ sơ 

đầy đủ phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra. 

5. Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho cả cán bộ 

giáo viên, nhân viên và học sinh. Các nhà trường cần xây dựng kế hoạch chi tiết, 

cụ thể, giao trách nhiệm cho từng cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường; 

thường xuyên rà soát, đánh giá kết quả thực hiện. 

6. Cần quan tâm, chú trọng đến việc tu sửa cơ sở vật chất, mua sắm sách 

giáo khoa, tài liệu phục vụ cho giảng dạy và học tập; chăm sóc tạo cảnh quan 

môi trường xanh, sạch, đẹp. 

7. Nghiên cứu kỹ các văn bản quy định về công tác tài chính, kế toán, chế 

độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên và học sinh; thường xuyên rà soát và 

thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên, 

nhân viên và học sinh. Việc thu, chi các khoản ngoài ngân sách phải thực hiện 

nghiêm túc theo quy định tại Công văn số 1004/SGDĐT-TTr ngày 16/8/2016 

của Sở GD&ĐT về việc chấn chỉnh công tác thu, quản lý, sử dụng các khoản thu 

và đóng góp tự nguyện trong các cơ sở giáo dục công lập; Công văn số 

1556/UBND-TCKH ngày 29/9/2016 của UBND huyện Mộc Châu về việc chấn 

chỉnh công tác thu, quản lý, sử dụng các khoản thu và đóng góp tự nguyện trong 

các cơ sở giáo dục công lập và thực hiện nghiêm túc kết luận của UBND huyện 

về việc cho phép thực hiện vận động, huy động sự ủng hộ của cha, mẹ học sinh. 

8. Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia: Các đơn vị cần xác định đây 

là nhiệm vụ thường xuyên, tất cả các trường đều phải rà soát theo các tiêu chuẩn 

để xác định nhà trường còn thiếu, chưa đạt những tiêu chuẩn nào trên cơ sở đó 

để có kế hoạch bổ sung, xây dựng theo từng năm học. Riêng các trường nằm 

trong Kế hoạch số 968/KH-UBND ngày 28/6/2016 về việc xây dựng trường học 

đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016-2020 và các trường nằm trong kế hoạch công 

nhận lại cần thu thập minh chứng, hoàn thiện hồ sơ đảm bảo đúng thời gian đề 

nghị công nhận và công nhận lại. 

9. Công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục: Yêu cầu các đơn vị 

trường học thường xuyên rà soát, tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục, lưu trữ 

hồ sơ minh chứng theo quy định. Xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp từng 

bước nâng cao chất lượng, hoàn thiện hồ sơ đề nghị đánh giá ngoài trước khi lập 

hồ sơ đề nghị kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn quốc gia (riêng những 

trường đã được công nhận đạt chuẩn từ năm 2016 trở về trước yêu cầu hoàn 

thiện hồ sơ đề nghị đánh giá ngoài vào đầu năm 2017). 

10. Làm tốt công tác tham mưu cho UBND huyện, Phòng GD&ĐT, 

UBND các xã, thị trấn; phối hợp chặt chẽ với các bản, tiểu khu, các tổ chức 

đoàn thể tại địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao. 

11. Thực hiện nghiêm túc công tác thống kê, báo cáo về Phòng GD&ĐT 

theo quy định. 




