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Ninh Giang, ngày        tháng 9 năm 2022

Kính gửi:
      - Trưởng phòng GD&ĐT huyện;

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn;
- Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS;
- Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX.

Thực hiện Quyết định số 2220/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2022 của 
UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo 
dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hải 
Dương; công văn số 1031/SGDĐT-VP ngày 22/8/2022 của Sở GD&ĐT vể triển 
khai hoạt động đầu năm học 2022-2023; công văn số 1112/SGDĐT-KHTC ngày 
06/9/2022 của Sở GD&ĐT về hướng dẫn thanh toán học phí và các khoản dịch vụ 
giáo dục theo phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Phòng GD&ĐT, UBND các xã, thị trấn, các 
đơn vị trường học trên địa bàn huyện cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực 
hiện tốt một số nội dung sau:

1. Triển khai Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học
Tổ chức quán triệt và triển khai sâu rộng Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh, 

Chỉ thị số 10/ CT-UBND ngày 30/8/2022 của Chủ tịch UBND huyện về nhiệm vụ 
trọng tâm năm học 2022-2023 đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh.

2. Thực hiện kế hoạch thời gian năm học
Các nhà trường căn cứ Kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo 

dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên ban hành theo Quyết 
định số 2220/QĐ-UBND ngày 17/8/2022 của UBND tỉnh Hải Dương, căn cứ các 
văn bản hướng dẫn của Sở GDĐT, Phòng GDĐT, xây dựng kế hoạch giáo dục của 
nhà trường trong cả năm học bảo đảm nội dung, chương trình giáo dục theo quy 
định, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và điều kiện của nhà trường.

3. Thực hiện phòng chống dịch COVID-19
Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo 

của Bộ Y tế; thực hiện nghiêm Quyết định số 2447/QĐ-BYT ngày 06/9/2022 của 
Bộ Y tế ban hành hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại 
nơi công cộng; tích cực vận động cha mẹ học sinh đăng kí tiêm chủng vắc xin 
phòng COVID-19 cho học sinh theo các mũi quy định.

4. Rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học, sách giáo khoa
Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phối hợp với nhà trường rà soát toàn bộ cơ 

sở vật chất trường học, kịp thời khắc phục hạng mục xuống cấp không đảm bảo an 
toàn như phòng học, hệ thống điện, thiết bị điện, cổng trường, tường bao… đảm 
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bảo đủ phòng học an toàn, trường học an toàn; 
Các nhà trường thực hiện tổng vệ sinh toàn bộ khuôn viên trường học, tháo 

gỡ, thay thế  những  khẩu hiệu, cờ, bảng biển trang trí đã cũ, hỏng, không còn phù 
hợp, tạo cảnh quan xanh, sạch đẹp, phù hợp với mỹ quan trường học; Rà soát, sắp 
xếp trang thiết bị, đồ dùng  dạy học, có kế hoạch khai thác, sử dụng hiệu quả các 
trang thiết bị, đồ dùng dạy học hiện có, hoàn thành việc sửa chữa, mua sắm bổ 
sung, thanh lí thiết bị hư hỏng hoặc hết hạn sử dụng. Đảm bảo không để xảy ra tình 
trạng thiếu sách giáo khoa, thiếu đồ dùng học tập, đặc biệt đối với lớp thực hiện 
chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

5. Sắp xếp đội ngũ giáo viên, nhân viên 
Các nhà trường căn cứ vào tình hình đội ngũ hiện có, chủ động linh hoạt bố 

trí, sắp xếp, phân công nhiệm vụ đảm bảo công bằng, phù hợp với chuyên môn đào 
tạo, ưu tiên bố trí đủ giáo viên dạy chương trình Giáo dục phổ thông 2018 ở các 
khối lớp, đặc biệt cấp THCS;

Động viên giáo viên tích cực tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ, nâng 
cao chất lượng giáo dục. Với các trường còn thiếu giáo viên: xây dựng phương án 
tăng giờ một cách phù hợp, đề xuất hợp đồng thêm giáo viên trình cấp có thẩm 
quyền phê duyệt.

6. Việc thu, quản lí, sử dụng các khoản thu
Thực hiện công khai các khoản thu, chi đầu năm học theo đúng quy định 

hiện hành; không để xảy ra tình trạng “lạm thu”; tăng cường công tác thanh tra, 
kiểm tra và xử lí nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra sai phạm trong 
thu, chi đầu năm học;

Việc miễn, giảm học phí; hỗ trợ chi phí học tập; quản lý, sử dụng học phí và 
các khoản thu khác trong các cơ sở giáo dục được thực hiện theo hướng dẫn của 
Sở GD&ĐT; (sẽ có văn bản hướng dẫn sau)

Từ năm học 2022-2023 các trường nghiêm túc triển khai thực hiện việc 
thanh toán học phí và các khoản dịch vụ giáo dục theo phương thức thanh toán 
không dùng tiền mặt theo hướng dẫn tại công văn số 1112/SGDĐT-KHTC ngày 
06/9/2022 của Sở GD&ĐT. 

Trưởng phòng GD&ĐT, Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX, Chủ tịch 
UBND các xã, thị trấn, Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở 
thuộc huyện có trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc nội 
dung công văn này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Huyện ủy; 
- Lãnh đạo UBND huyện     (để báo cáo);
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Website PGD&ĐT;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Vạn
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	Nguyễn Thành Vạn<nguyenthanhvan1966@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2022-09-12T16:51:13+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
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