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#SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh
V/v thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ 

năm học 2022-2023

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, MG, TH, THCS, TH&THCS.
Thực hiện Công văn số 162/SGDĐT-QLCLGDTX ngày 01/02/2023 của 

Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam về việc thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 
2022-2023; Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu  cầu Hiệu trưởng các trường MN, 
MG, TH, THCS, TH&THCS triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh trong các trường học. Tăng cường công tác giáo dục chính 
trị, tư  tưởng, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong công chức, viên chức, người lao 
động ngành Giáo dục, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế 
hoạch được giao năm 2023.

2. Triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018; 
nâng cao  chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, 
kỹ năng sống cho học sinh.

3. Tiếp tục thực hiện đổi mới công tác quản lý ở các trường học. Củng cố, 
nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cơ sở 
phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu thực hiện hiệu quả các             phương pháp dạy 
học tích cực nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Thực hiện tốt các 
giải pháp phân luồng học sinh sau trung học cơ sở.

4. Tăng cường chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, 
học và công tác quản lý Giáo dục.

5. Tập trung huy động các nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo. 
Triển khai rà  soát, đánh giá thực trạng và hoàn thành các hồ sơ về đầu tư cơ sở 
vật chất, trang thiết bị cho các trường học nhằm thực hiện các tiêu chí lĩnh vực 
giáo dục và đào tạo thuộc Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

6. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, 
pháp luật về giáo dục và đào tạo.

Nhận được công văn này Phòng GDĐT đề nghị Hiệu trưởng các trường 
học trên địa bàn huyện nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP.

        TRƯỞNG PHÒNG

      #ChuKyLanhDao
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