UBND TP.CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2143/SGDĐT-VP

Cần Thơ, ngày 21 tháng 8 năm 2020

V/v triển khai thực hiện Quyết định
số 1681/QĐ-UBND ngày 19 tháng
8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân
thành phố

Kính gửi:
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện;
- Trung tâm GDNN - GDTX quận, huyện.
Thực hiện Quyết định số 1681/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2020 của Ủy
ban nhân dân thành phố Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021
đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa
bàn thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trực thuộc, các phòng
giáo dục và đào tạo, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên quận,
huyện (sau đây gọi chung là các đơn vị) triển khai những nội dung sau:
1. Tổ chức thực hiện Quyết định số 1681/QĐ-UBND.
2. Rà soát, khẩn trương sửa chữa nhỏ cơ sở vật chất trường lớp; trồng hoa
kiểng; tăng cường đảm bảo vệ sinh, an toàn, an ninh trật tự trường học.
3. Thường xuyên cập nhật thông tin, văn bản chỉ đạo của ngành, văn bản của
địa phương liên quan đến giáo dục và đào tạo, các hoạt động hè trên website của
đơn vị. Thực hiện việc kiểm tra, cập nhật thông tin học sinh trên hệ thống Quản lý
nhà trường để việc tổ chức các hoạt động dạy học, giáo dục và các hoạt động phối
hợp giữa nhà trường và gia đình được hiệu quả.
4. Phối hợp chặt chẽ với địa phương vận động số học sinh trong độ tuổi ra
lớp, không để có học sinh bỏ học do hoàn cảnh gia đình.
5. Hoàn tất việc phân công, phân nhiệm cho từng thành viên trong bộ máy tổ
chức hoạt động của nhà trường để chuẩn bị cho năm học mới.
6. Thông tin rộng rãi đến học sinh và cha mẹ học sinh về biên chế lớp học,
thời lượng học tập; kế hoạch năm học và các chương trình giáo dục của nhà
trường.
7. Thực hiện các khoản thu đầu năm học mới theo quy định (Các khoản thu
dịch vụ sẽ có văn bản hướng dẫn riêng).
8. Thống kê số học sinh từng khối lớp của các cấp học, bậc học và số lượng
phòng học kiên cố, bán kiên cố, phòng học nhờ, học tạm gửi về Phòng Kế hoạch Tài chính trước ngày 30 tháng 8 năm 2020.
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9. Tự rà soát, kiểm tra và báo cáo việc triển khai thực hiện Kế hoạch số
1843/KH-SGDĐT ngày 23 tháng 7 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về công
tác hè năm 2020 về Phòng Chính trị, tư tưởng và Văn phòng Sở trước ngày 26
tháng 8 năm 2020.
Nhận được Công văn này, các đơn vị triển khai thực hiện./.
(Đính kèm Quyết định số 1681/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2020 của
Ủy ban nhân dân thành phố Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 20202021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
trên địa bàn thành phố)
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GD&ĐT (để b/c);
- UBND TP (để b/c);
- Các PGĐ Sở;
- Các phòng của Sở;
- Cổng TTĐT Sở;
- Lưu: VT.
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