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Chiều ngày 16/01/2020 Phòng GD&ĐT huyện tổ chức sơ kết học kỳ I và triển khai nhiệm
vụ trọng tâm học kỳ II năm học 2019-2020. Đến dự có chí Lê Văn Ninh-UVTV, Phó chủ tịch
UBND huyện, các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban, ngành, đoàn thể, đại diện lãnh đạo
UBND xã, thị trấn thuộc huyện, lãnh đạo, chuyên viên phòng GDĐT và Bí thư chi bộ, Hiệu
trưởng, Chủ tịch công đoàn các trường Mầm giáo, Tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn
huyện.

Hội nghị được nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học kỳ I, báo cáo kết quả phổ
cập giáo dục –xóa mù chữ năm 2019 và triển khai nhiệm vụ PCGD-XMC năm 2020. Hội nghị
được nghe các ý kiến thảo luận của hiệu trưởng các trường nhằm bổ sung, đề xuất cho phương
hướng nhiệm vụ học kỳ II của năm học.
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Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Lê Văn Ninh-PCT, đánh giá cao kết quả đạt được
học kỳ qua, đồng thời yêu cầu ngành cần tăng cường các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng
dạy học, đảm bảo nội dung hoạt động giáo dục toàn diện, tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ
năng sống cho học sinh, quan tâm hơn nữa đến công tác duy trì sĩ số học sinh trong dịp hè, tết
sắp đến ở cấp THCS, cần tăng cường hơn nữa công tác xây dựng cảnh quang, môi trường tại
các trường TH, THCS. Đồng chí trưởng phòng đã trả lời ý kiến của các đơn vị và lưu ý những
vấn đề quan trọng cần thực hiện đến cuối năm học nhằm đạt được những chỉ tiêu đề ra, trong
đó có kỷ cương, nề nếp dạy học, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và KĐCLGD, công tác bồi
dưỡng học sinh giỏi, tham gia các hội thi cấp tỉnh đạt hiệu quả cao hơn năm qua. Đặc biệt, ý
kiến kết luận của Trưởng phòng GDĐT đã đánh giá cao kết quả mà các đơn vị trường học đạt
được trong học kỳ 1, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu Hiệu trưởng các trường quan tâm công tác
giáo dục chính trị tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nâng cao uy tín, đạo đức nhà giáo,
thực hiện nghiêm túc chế độ công khai, dân chủ, công tác chấp hành nghiêm các quy định của
pháp luật về dạy thêm-học thêm...

Nguyễn Toàn
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