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V/v báo cáo việc triển khai các quy 

định về giáo dục đối với người khuyết 
tật trong Luật Người khuyết tật

#DiaDiemNgayBanHanh

                 Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, MG, TH, THCS, TH&THCS.

Căn cứ Công văn số 1867/SGDĐT-GDTH ngày 09/9/2022 của Sở Giáo dục 
và Đào tạo tỉnh Quảng Nam về báo cáo việc triển khai các quy định về giáo dục 
đối với người khuyết tật trong Luật Người khuyết tật, Phòng GDĐT huyện Đại 
Lộc đề nghị các trường trực thuộc báo cáo về thực trạng triển khai các quy định 
về giáo dục người khuyết tật trong Luật Người khuyết tật và các văn bản về giáo 
dục người khuyết tật tại nhà trường, địa phương. Báo cáo tập trung một số vấn đề 
cơ bản sau:

1. Thực trạng triển khai các quy định về giáo dục đối với người khuyết tật:
- Văn bản chỉ đạo của nhà trường triển khai các quy định về giáo dục đối 

với người khuyết tật.
- Số lượng lớp cho người khuyết tật, trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo  dục 

hòa nhập tại địa phương; số học sinh khuyết tật (theo phương thức chuyên biệt, 
bán hòa nhập, hòa nhập) tại nhà trường.

- Việc thực hiện chính sách đối với học sinh khuyết tật; giáo viên, nhân viên 
hỗ  trợ giáo dục người khuyết tật; cơ sở giáo dục có học sinh khuyết tật.

- Đánh giá chung về kết quả đạt được, những bất cập và khó khăn trong 
việc thực hiện các quy định này…

2. Đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định về giáo dục trong Luật 
người   khuyết tật và các văn bản khác về giáo dục đối với người khuyết tật.

3. Báo cáo gửi về Phòng GDĐT qua kênh điều hành: chậm nhất ngày 
16/9/2022 (Bộ phận NGLL nhận).

Nhận được Công văn này, Phòng GDĐT Đại Lộc đề nghị Hiệu trưởng các 
trường trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, NGLL.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

#ChuKyLanhDao
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