UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1855/SGDĐT-GDTrH
V/v tổng hợp văn bản triển khai thực
hiện các nhiệm vụ giáo dục trung học
từ năm học 2019-2020

Lâm Đồng, ngày 25 tháng 9 năm 2019

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kính gửi:
- Phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố;
- Các trường, đơn vị trực thuộc Sở.
Triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2019 – 2020, Sở
Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành Công văn số 1716/SGDĐT-GDTrH ngày
10 tháng 9 năm 2019 và các văn bản hướng hướng dẫn thực hiện giáo dục thể chất,
giáo dục an ninh quốc phòng, giáo dục an toàn giao thông, hướng dẫn thực hiện hồ
sơ sổ sách và các hoạt động nghiên cứu khoa học, phòng chống rác thải… Để theo
dõi vàđánh giá, kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học của
các đơn vị, Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:
1. Căn cứ các văn bản của hướng dẫn của Sở GDĐT và điều kiện cụ thể của
từng đơn vị để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung
giáo dục trung học tại đơn vị trong năm học 2019 - 2020.
2. Từ năm học 2019 – 2020 trở đi, khi xây dựng các văn bản chỉ đạo thực
hiện nhiệm vụ chuyên môn, đề nghị các đơn vị gửi văn bản về Sở GDĐT qua Phòng
giáo dục trung học. Riêng năm học 2019 – 2020, gửi file mềm các văn bản chỉ đạo
chuyên môn của đơn vị về Sở GDĐT qua email phòng Giáo dục trung học
(phonggdtrh.solamdong@moet.edu.vn) trước ngày 30 tháng 9 năm 2019.
3. Việc báo cáo tình hình công tác hàng tháng và kế hoạch tháng sau về Văn
phòng Sở GDĐT, đề nghị các đơn vị cũng gửi về email phòng Giáo dục trung học.
Nhận được văn bản này đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện,
trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc liên hệ với phòng giáo dục trung học
để được hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc, PGĐ Sở;
- Lưu: VT, GDTrH.
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