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THÔNG BÁO
Kết luận của Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Sa Đéc
tại cuộc họp lệ Hiệu trưởng tháng 12/2017
Vào lúc 8g00, ngày 13/12/2017, hòng Giáo dục và ào tạo thành phố a
éc tổ chức họp lệ iệu trưởng tháng 12/2017. Ông Nguyễn ông iếu – Phó
rưởng phòng phụ trách hòng Giáo dục và ào tạo chủ trì cuộc họp. ham dự
cuộc họp có các đồng chí là lãnh đạo, chuyên viên hòng Giáo dục và ào tạo
thành phố a éc.
Sau khi xem đoạn phim tư liệu chuyên đề về Những câu chuyện lịch sử để
đời của hủ tịch ồ hí Minh do GS oàng hí ảo trình bày, nghe báo cáo
tháng 12/2017 và phương hướng tháng 01/2018 của ông Nguyễn ữu ũng – Phó
rưởng hòng G
cũng như ý kiến của iệu trưởng các trường đã gửi trước và
ngay tại cuộc họp, Phó rưởng hòng phụ trách hòng Giáo dục và ào tạo có kết
luận và chỉ đạo một số nội dung cụ thể như sau:
I. Bài học rút ra sau khi xem đoạn phim chuyên đề:
- hải hiểu dân, gần dân, hòa vào dân, sống có nghĩa có tình, phải biết đặt lợi
ích tập thể lên trên.
- hải tâm huyết, trách nhiệm, tận tụy với công việc.
- Làm việc phải khoa học, vận dụng sát với tình hình thực tế, có định hướng.
II. Giải đáp các kiến nghị của đơn vị:
1/Trường TH Phạm Hữu Lầu:
- Việc làm lại bó vĩa hè ngoài cổng trường không sử dụng được vốn xây
dựng cơ bản của phòng G
, trường tham mưu với
N phường n òa để
xin chủ trương thực hiện.
- hòng G
sẽ có ý kiến phản ánh với
N thành phố về việc thu gom
rác (cỏ) của đơn vị thu gom rác.
- hòng G
đã xây dựng kế hoạch mua sắm năm 2017, trong đó có trang
bị bàn ghế hội trường cuả
hạm ữu Lầu.
2/ Trường TH Phú Mỹ:
- Việc xét nâng lương trước thời hạn, thực hiện theo văn bản hướng dẫn của
N
hành phố a éc.
- rường
hú Mỹ liên hệ trực tiếp với
N phường 2 để có ý kiến làm
vĩa hè thuận tiện cho phụ huynh đậu xe.
3/ Trường TH Tân Phú Đông:
- Biên chế thực hiện công tác phổ cập giáo dục sẽ chấm dứt sau khi kết thúc
năm học 2017-2018. ông tác phổ cập giáo dục sẽ do an giám hiệu thực hiện (do
iệu trưởng phân công) từ năm học 2018-2019.
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- rường iểu học ân hú ông thông báo ngay việc thu hồi cơ sở vật chất
tại điểm cầu à an với các giáo viên đang ở tạm. Lý do: phòng tránh tai nạn xảy
ra vì cơ sở đã xuống cấp.
4/ Trường TH Hoà Khánh:
rường
oà Khánh liên hệ ngay với thầy Nguyễn ữu hước xác định
lại ranh đất nhằm thuận tiện trong việc xây dựng hàng rào của nhà trường.
5/ Trường TH Vĩnh Phước:
- hòng G
sẽ cử cán bộ đến khảo sát các phòng đang bị lún để có kế
hoạch sửa chữa trong năm sau.
- hòng G
đang cân đối kinh phí để cấp bổ sung cho trường đối với
những giáo viên chuyển về từ tháng 9/2017.
ác ý kiến khác được lòng ghép trả lời và chỉ đạo ở mục III.
III. Ý kiến chỉ đạo khác:
iệu trưởng các trường quan tâm thực hiện tốt các nội dung sau:
1/ hỉ đạo thực hiện kê khai tài sản năm 2017 đúng theo quy định; đẩy mạnh
công tác bảo hiểm y tế học sinh; rà soát chế độ chính sách cho
GVNV đảm bảo
không bỏ sót; thường xuyên quán triệt ý thức chấp hành các quy định pháp luật cho
giáo viên, học sinh.
2/ Chú ý thực hiện tốt việc tổ chức ôn tập và kiểm tra chất lượng ọc kỳ 1
năm học 2017-2018 (các trường iểu học,
) đảm bảo an toàn, nghiêm túc
theo đúng quy định.
3/ hỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo an toàn trường học: không có bạo
hành trẻ, an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ, phòng chống thương tích.
4/ hực hiện công tác tài chính 2017: quyết toán đảm bảo đúng thời gian,
thực hiện thu nhập tăng thêm, báo cáo đầy đủ kịp thời.
5/ áo cáo việc thực hiện xét nâng lương trước thời hạn cho
-CC-V của
đơn vị về hòng G
chậm nhất ngày 18/12/2017.
rên đây là Kết luận của hó rưởng Phòng phụ trách hòng G
thành
phố a éc tại cuộc họp lệ iệu trưởng tháng 12/2017. Yêu cầu iệu trưởng các
trường MN,
,
và các bộ phận chuyên môn trực thuộc hòng Giáo dục và
ào tạo triển khai thực hiện tốt Kết luận này./.
KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
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