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   ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NAM TRÀ MY

#SoKyHieuVanBan    

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    #DiaDiemNgayBanHanh

THÔNG BÁO
Nội dung kết luận của Đ/c Nguyễn Thế Phước –  Phó Chủ tịch UBND huyện 

tại buổi làm việc với các đơn vị trường học trên địa bàn huyện

Ngày 11 tháng 5 năm 2021, đồng chí Nguyễn Thế Phước – Phó Chủ tịch 
UBND huyện chủ trì buổi làm việc với các đơn vị trường học trên địa bàn huyện 
về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và chuẩn bị kết thúc năm học 
2020-2021. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo Phòng Giáo dục & Đào tạo, Trung 
tâm Y tế huyện, Hiệu trưởng trường THPT Nam Trà My, trường PTDTNT 
huyện, Hiệu trưởng các đơn vị trường học trực thuộc UBND huyện và Văn 
phòng HĐND&UBND huyện.

Sau khi nghe các đơn vị trường học báo cáo công tác tác phòng, chống dịch 
bệnh Covid-19 và chuẩn bị kết thúc năm học 2020-2021; ý kiến của Phòng Giáo 
dục & Đào tạo, Trung tâm Y tế huyện và các đồng chí dự họp; Đ/c Nguyễn Thế 
Phước –  Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

Trong thời gian qua, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, 
Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện, Hiệu trưởng các đơn vị trường học đã thực 
hiện đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh và triển khai thực hiện nhiệm vụ 
năm học 2020-2021. Tuy nhiên, ở một số trường vẫn còn học sinh chưa đeo 
khẩu trang, nhà trường không bố trí nước sát khuẩn cho học sinh và giáo viên, 
vệ sinh môi trường nơi ăn, ở của học sinh bán trú chưa đảm bảo … 

I. Một số nhiệm vụ thời gian đến
Để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ năm học 2020-2021 trong điều kiện 

dịch bệnh covid-19 đang diễn biến phức tạp; đề nghị Phòng Giáo dục & Đào tạo 
huyện, Trường THPT Nam Trà My, Trường PTDTNT huyện và các đơn vị 
trường học trực thuộc UBND huyện thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện:
- Chỉ đạo Hiệu trưởng các đơn vị trường học tiếp tục quán triệt cho cán 

bộ, công chức, viên chức đơn vị chấp hành nghiêm túc việc đeo khẩu trang nơi 
cộng cộng, kể cả tại nơi làm việc; hạn chế đi lại, nhất là đến những địa phương 
có dịch; thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế (Khẩu trang - Khử khuẩn - 
Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế); bố trí nước sát khuẩn cho giáo 
viên và học sinh thực hiện sát khuẩn theo quy định phòng, chống dịch. Đồng 
thời, tập trung dọn vệ sinh môi trường xung quanh trường, nhất khu nhà ăn, nhà 
ở, khu vệ sinh của học sinh bán trú.
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- Chỉ đạo các đơn vị trường học triển khai thực hiện nghiêm túc Công văn 
số 924/SGDĐT-GDTrH ngày 08/5/2021 của Sở Giáo dục & Đào tạo về việc 
kiểm tra học kỳ II, hoàn thành chương trình và kết thúc năm học 2020-2021.

- Trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19, chỉ 
đạo Hiệu trưởng các đơn vị trường học quản lý, bố trí cán bộ, giáo viên và nhân 
viên làm việc bình thường để đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ công việc cuối 
năm học; đồng thời, đảm bảo việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

- Chỉ đạo các trường tổ chức bế giảng tại phòng học, không tập trung toàn 
trường để hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh covid-19 trong cộng 
đồng.

- Chỉ đạo hoàn thành việc xét tốt nghiệp Trung học cơ sở, xét hoàn thành 
Chương trình Tiểu học trước ngày 20/5/2021. Đồng thời, giải quyết kịp thời các 
chế độ, chính sách cho học sinh trước khi nghỉ hè.

- Tổ chức trực báo với Hiệu trưởng các đơn vị trường học trước khi nghỉ 
hè, nhằm quán triệt cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục thực hiện đảm 
bảo công tác phòng chống, dịch bệnh covid-19 tại địa phương trong suốt thời 
gian nghỉ hè. 

- Chỉ đạo các trường tổ chức kiểm kê, niêm phong cơ sở vật chất, đồ dùng 
dạy học, giao cho Bảo vệ (điểm Trường xã) hoặc Thôn trưởng (điểm trường 
thôn) bảo vệ, quản lý trong thời gian nghỉ hè. Đồng thời, thanh lý hoặc sắp xếp 
gọn gàng những đồ dùng dạy học, bàn ghế hư hỏng không sử dụng được, tránh 
tình trạng để bừa bãi trong khuôn viên trường như thời gian qua.

- Quản lý chặt chẽ việc kêu gọi, vận động xã hội hóa để xây dựng cơ sở 
vật chất, hỗ trợ học sinh khó khăn của các đơn vị trường học từ các tổ chức, cá 
nhân trong và ngoài tỉnh.

2. Trường THPT Nam Trà My, Trường PTDTNT huyện
- Thực hiện nghiêm túc Công văn số 924/SGDĐT-GDTrH ngày 

08/5/2021 của Sở Giáo dục & Đào tạo về việc kiểm tra học kỳ II, hoàn thành 
chương trình và kết thúc năm học 2020-2021.

- Tổ chức phụ đạo cho học sinh lớp 12 thi Tốt nghiệp Trung học phổ 
thông đạt kết quả, đồng thời đảm bảo công tác phòng, chống dịch covid-19 trong 
suốt thời gian ôn thi.

- Phối hợp Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội huyện, Huyện đoàn 
Nam Trà My tổ chức Tọa đàm, đối thoại với học sinh nhằm phân luồng, định 
hướng nghề nghiệp cho học sinh sau Trung học phổ thông.

3. Văn phòng HĐND&UBND huyện phối hợp Phòng Giáo dục & Đào 
tạo, Trường THPT Nam Trà My, Trường PTDTNT huyện tham mưu UBND 
huyện tổ chức họp Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh năm 2021 
theo quy định.
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II. Về giải quyết đề nghị của các đơn vị trường học
1. Về đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để xây dựng trường học đạt 

chuẩn quốc gia theo lộ trình: giao Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện rà soát, 
tổng hợp kế hoạch xây dựng Trường học đạt chuẩn quốc gia 2021-2025 để tham 
mưu UBND huyện kế hoạch đầu tư phù hợp.

2. Về đề nghị bổ sung giáo viên, nhân viên các đơn vị trường học trong 
năm học mới 2021-2022: hiện nay, UBND huyện đã đăng ký nhu cầu thi tuyển 
giáo viên về Sở Giáo dục & Đào tạo huyện (Mầm non: 105 chỉ tiêu, Tiểu học 94 
chỉ tiêu, nhân viên: 61 chỉ tiêu) đang chờ Kế hoạch tổ chức thi tuyển của UBND 
tỉnh và Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh.

3. Về hỗ trợ kinh phí hỗ trợ tổ chức phụ đạo cho học sinh lớp 12 thi tốt 
nghiệp THPT, kinh phí cho các trường thực hiện phòng, chống dịch bệnh covid-
19; giao Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện cân đối nguồn kinh phí tham mưu 
UBND huyện.

4. Về đề nghị xây dựng 6 phòng ở cho học sinh trường Tiểu học Ngọc 
Linh; phòng âm nhạc, phòng y tế, phòng họp Trường Mẫu giáo Trà Nam, xây 
dựng mới và sửa chữa khu vệ sinh trường TH-THCS Long Túc: giao Phòng 
Giáo dục & Đào tạo huyện phối hợp Phòng Tài chính – Kế hoạch tổ chức khảo 
sát, tham mưu UBND huyện.

5. Về đề nghị hỗ trợ kinh phí sửa chữa nước sinh hoạt bị hư hỏng sau đợt 
mưa lũ cuối năm 2020 tại trường Tiểu học – Trung học cơ sở Long Túc và 
trường Mẫu giáo Trà Nam: đề nghị Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện rà soát, 
tổng hợp báo cáo UBND huyện.

Trên đây là nội dung kết luận của đồng chí Nguyễn Thế Phước – Phó Chủ 
tịch UBND huyện tại buổi làm việc với các đơn vị trường học trên địa bàn huyện 
về công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19 và chuẩn bị kết thúc năm học 
2020-2021; đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- TT UBND huyện;
- P. GD&ĐT, TC-KH;
- Trường THPT, PTDTNT;
- Các trường thuộc UBND huyện;
- VP: C. Hà + C. Ny;
- Lưu: VT, UBND.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ VĂN PHÒNG

      #ChuKyLanhDao
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