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THÔNG BÁO 

Kết luận của ông Võ Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo  

tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ giáo dục c p THCS  năm học 2019-2020. 

 

Ngày 12/9/2019 tại trường THCS Hùng Vương – TP Biên H  , ông Võ 

Ngọc Thạch - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã chủ trì Hội 

nghị tổng kết năm học 2018-2019 và triển kh i nhiệm vụ năm học 2019-2020 

cấp THCS. 

Tham dự Hội nghị có: Lãnh đạo Sở, lãnh đạo và chuyên viên ph ng 

Nghiệp vụ 1, lãnh đạo và chuyên viên phụ trách chuyên môn các phòng GDĐT, 

lãnh đạo các trường THCS trên đị  bàn tỉnh. 

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến thảo luận củ  các thành viên th m gi  

Hội nghị, ông Võ Ngọc Thạch - Phó Giám đốc Sở GDĐT đã kết luận và giải đáp 

một số ý kiến v  các nội dung s u: 

1. V  ph ng học trực tuyến: Sở GDĐT đã có kế hoạch tổ chức việc tập 

huấn, sinh hoạt chuyên môn qu  ph ng học trực tuyến đã được tr ng bị cho các 

trường học tiên tiến tại các đị  phương. Đ c biệt trong quá trình triển kh i 

chương trình Giáo dục phổ thông mới s  có ph n tập huấn trực tiếp, và ph n tập 

huấn qu  mạng s  dụng ph ng học trực tuyến. 

 2. V  việc s  dụng hồ sơ điện t : học bạ điện t , sổ liên lạc điện t , lịch 

báo giảng, sổ điểm, ... tiếp tục thực hiện theo các văn bản hướng dẫn củ  Sở; các 

trường THCS nên b t đ u s  dụng học bạ điện t  ở khối lớp 6, các khối lớp khác 

đ ng s  dụng học bạ giấy thì vẫn tiếp tục s  dụng học bạ này. 

3. Việc cấp phép dạy thêm học thêm: tạm thời tiếp tục thực hiện theo 

Quyết định 25 2013 QĐ-UBND ngày 16 4 2013 củ  UBND tỉnh. Sở GDĐT 

đ ng tiến hành th m mưu UBND tỉnh để có sự đi u chỉnh cho phù hợp. 

4. Công tác bồi dưỡng thường xuyên: tiếp tục thực hiện theo thông tư 

26 2012 TT-BGDĐT ngày 10 7 2012 củ  Bộ GDĐT và các văn bản hướng dẫn 

củ  Sở. 

5. V  hội thi giáo viên dạy gi i: năm học 2019 – 2020 Sở không tổ chức 

hội thi giáo viên dạy gi i cấp tỉnh bậc THCS nh m dành thời gi n cho các giáo 

viên và các cán bộ quản lý tập trung cho việc chu n bị triển kh i chương trình 

giáo dục phổ thông mới.  

6. V  tập huấn giáo viên làm công tác tư vấn t m lý cho học sinh: Sở đã 

có kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn công tác tư vấn t m lý cho học sinh theo 

chỉ đạo chung củ  Bộ GDĐT. 
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7. V  việc cán bộ lãnh đạo, giáo viên củ  trường tiểu học ho c trung học 

cơ sở trên đị  bàn làm việc tại các trung t m học tập cộng đồng: 

- Căn cứ Quyết định số 09 2008 QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2008 củ  Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo v  B n hành Quy chế tổ chức và hoạt động củ  

trung t m học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn.  

Tr ch Đi u 11. V  tổ chức biên chế: “ Cán bộ quản lý trung t m học tập 

cộng đồng được bố tr  theo chế độ kiêm nhiệm, gồm một cán bộ quản lý cấp xã 

kiêm giám đốc trung t m, một cán bộ củ  Hội Khuyến học và một cán bộ lãnh 

đạo củ  trường tiểu học ho c trung học cơ sở trên đị  bàn kiêm phó giám đốc. 

Các cán bộ này được hưởng phụ cấp từ kinh ph  hỗ trợ củ  Nhà nước”. 

- Căn cứ Thông tư số 40/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 củ  Bộ Giáo 

dục và Đào tạo v  việc s   đổi, bổ sung một số đi u củ  Quy chế tổ chức và 

hoạt động củ  Trung t m học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn b n hành 

kèm theo Quyết định số 09/2008 QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2008 củ  Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo: 

Tr ch Đi u 1: “Quy n lợi củ  giáo viên được đi u động làm việc tại trung 

t m học tập cộng đồng: được hưởng lương, các khoản phụ cấp theo lương và các 

chế độ quy n lợi khác theo quy định củ  pháp luật (nếu có) tại đơn vị c  đi làm 

việc”.  

Như vậy thì cán bộ lãnh đạo, giáo viên củ  trường tiểu học ho c trung học 

cơ sở trên đị  bàn chỉ làm việc kiêm nhiệm tại trung t m giáo dục cộng đồng, 

nên nếu trung t m học tập cộng đồng giải thể thì các cán bộ, giáo viên trên 

không c n được hưởng phụ cấp ho c các quy n lợi từ công việc kiêm nhiệm này 

n  . Do đó, cấp nào r  quyết định đi u động các cán bộ, giáo viên làm việc kiêm 

nhiệm tại trung t m giáo dục cộng đồng thì nếu trung t m học tập cộng đồng 

giải thể, cấp đó quyết định các cán bộ, giáo viên thôi không làm các nhiệm vụ 

kiêm nhiệm trên n  . 

Ngoài các nội dung trên, nếu các đơn vị c n các th c m c khác thì g i 

công văn v  Sở GDĐT để được giải đáp ho c hướng dẫn. 

Trên đ y là nội dung kết luận tại Hội nghị tổng kết năm học 2018 - 2019 

và triển kh i nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 cấp THCS. Sở GDĐT thông báo 

đến các Phòng GDĐT, các trường THCS được biết và thực hiện. . 

Nơi nhận: 
- B n Giám đốc Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Các ph ng GDĐT; 

- Các trường THCS; 

- Cổng thông tin điện t  ngành; 

- Lưu: VT, NV1. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Võ Ngọc Thạch  
     

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-40-2010-tt-bgddt-sua-doi-quy-che-to-chuc-hoat-dong-trung-tam-hoc-tap-116656.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/quyet-dinh-09-2008-qd-bgddt-quy-che-to-chuc-va-hoat-dong-cua-trung-tam-hoc-tap-cong-dong-tai-xa-phuong-thi-tran-64319.aspx
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