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Kính gửi:   

- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Các trường Trung học phổ thông; 

- Các Trung tâm Giáo dục thường xuyên; Trung tâm 

Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Các phòng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. 

 Thực hiện nội dung văn bản số 3421/BGDĐT-VP ngày 08/8/2019 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc triển khai một số hoạt động đầu năm học 2019 – 2020, Giám 

đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có ý kiến như sau: 

 1. Các phòng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), các Phòng GD&ĐT, 

các cơ sở giáo dục tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện chỉ đạo của Sở GD&ĐT tại 

văn bản số 2121/SGDĐT-VP ngày 04/7/2019 của Sở GD&ĐT về việc tập trung 

chuẩn bị năm học mới 2019 – 2020 và Kế hoạch số 2471/KH-SGDĐT ngày 

06/8/2019 của Sở GD&ĐT về việc tổ chức khai giảng năm học mới 2019 – 2020. 

 2. Văn phòng Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các phòng thuộc Sở tham mưu 

lãnh đạo Sở căn cứ Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ 

yếu năm học 2019 – 2020 phối hợp với các Sở, ngành, địa phương và các trường đại 

học trên địa bàn tỉnh xây dựng trình Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Chỉ thị 

nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019 – 2020 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng 

Nai. Trên cơ sở đó, xây dựng Kế hoạch của Sở GD&ĐT triển khai nhiệm vụ năm học 

2019 – 2020, tổ chức triển khai thực hiện trong Ngành. 

 Trên cơ sở Chị thị của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của UBND tỉnh, Kế hoạch của 

Sở GD&ĐT về nhiệm vụ năm học 2019 – 2020, các Phòng thuộc Sở, các Phòng 

GD&ĐT, các cơ sở giáo dục tổ chức nghiên cứu và triển khai sâu rộng đến toàn thể 

cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh, học viên. 

 3. Các cơ sở giáo dục tổ chức các hoạt động đón học sinh đầu cấp học; tổ chức 

cho học sinh tìm hiểu về truyền thống và các hoạt động của nhà trường; phổ biến nội 

quy, quy định của nhà trường; giới thiệu các hoạt động giáo dục, chương trình giáo 

dục, phương pháp học tập và rèn luyện ở trường, lớp. 

 4. Tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2019 – 2020 theo chỉ đạo của Sở 

GD&ĐT, bảo đảm sức khỏe của học sinh và bảo vệ môi trường. 

 5. Các cơ sở giáo dục ổn định và duy trì nề nếp học tập ngay sau Lễ khai giảng; 

xây dựng, ban hành kế hoạch giáo dục nhà trường trong cả năm học, bảo đảm nội 

dung chương trình giáo dục theo quy định, phù hợp với tình hình thực tế của địa 

phương và điều kiện của nhà trường. Việc tổ chức các hoạt động đầu năm học phải 
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phù hợp với lứa tuổi học sinh, điều kiện của nhà trường, gắn với thực tế địa phương, 

bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tạo được niềm tin, động lực học tập cho học sinh. 

 6. Các cơ sở giáo dục triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn trường 

học. Triển khai thực hiện tốt chỉ đạo của Sở GD&ĐT tại văn bản số 2488/SGDĐT-

VP ngày 08/8/2019 về việc tăng cường công tác tổ chức, quản lý xe đưa rước học 

sinh trên địa bàn tỉnh năm học 2019 – 2020; đặc biệt lưu ý các giải pháp bảo đảm 

an toàn tuyệt đối trong việc đưa đón học sinh. 

 7. Các cơ sở giáo dục phải công khai các khoản thu, chi đầu năm học theo 

đúng quy định hiện hành; không để xảy ra tình trạng “lạm thu”. Thanh tra Sở 

GD&ĐT, các phòng chức năng thuộc Sở, các Phòng GD&ĐT tăng cường thanh 

tra, kiểm tra và xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra sai phạm 

trong thu, chi đầu năm học. 

 Các phòng thuộc Sở GD&ĐT, các Phòng GD&ĐT, các cơ sở giáo dục triển 

khai thực hiện kịp thời, đầy đủ nội dung nêu trên; báo cáo kết quả thực hiện theo 

yêu cầu của Sở GD&ĐT tại văn bản số 2121/SGDĐT-VP ngày 04/7/2019 của Sở 

GD&ĐT về việc tập trung chuẩn bị năm học mới 2019 – 2020./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; 

- UBND các huyện, thành phố Long Khánh và thành 

phố Biên Hòa; 

- Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Cổng Thông tin điện tử Sở GD&ĐT; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Huỳnh Lệ Giang 
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