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Kính gửi: - Trưởng phòng GD&ĐT các huyện-TX-TP;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc;
- Giám đốc trung tâm GDNN-GDTX các huyện-TX-TP.
Căn cứ Quyết định số 1702/QĐ-UBND ngày 27/7/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh
Quảng Trị về ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2018-2019, hiện nay, các cơ sở
giáo dục mầm non, phổ thông đang chuẩn bị kết thúc năm học và nghỉ hè. Để giữ vững kỷ
cương, nền nếp trường, lớp học; phòng ngừa tai nạn, đảm bảo an toàn cho giáo viên (GV),
nhân viên (NV), học sinh (HS) vào dịp cuối năm học và thời gian nghỉ hè, Sở Giáo dục và
Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các cơ sở giáo dục thực hiện các nội dung sau đây:
1. Quán triệt trong toàn thể GV, NV, HS quy định về nền nếp, kỷ cương trường
học. Thực hiện nghiêm túc kế hoạch dạy học, nghiêm cấm việc dạy dồn tiết, cắt xén
chương trình; ôn tập, kiểm tra, đánh giá, xếp loại HS đúng quy định; hoàn thành
chương trình các cấp học theo kế hoạch biên chế thời gian năm học 2018-2019.
2. Tổ chức tốt công tác tư vấn, hướng nghiệp, phân luồng cho HS lớp 9, lớp 12;
chuẩn bị các điều kiện và thực hiện nghiêm túc quy trình xét tốt nghiệp THCS, thi
THPT quốc gia năm 2019; triển khai công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT theo các
văn bản hướng dẫn đã ban hành.
3. Thông báo kịp thời các hoạt động của nhà trường đến phụ huynh HS để phụ
huynh HS biết, cùng phối hợp với nhà trường trong quản lý, giáo dục, tổ chức các
hoạt động học tập, sinh hoạt, vui chơi của con em trong thời điểm năm học kết thúc
và trước nghỉ hè năm 2019 nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho HS.
4. Việc tổ chức tổng kết năm học, tổ chức lễ tri ân và trưởng thành cho HS các lớp
cuối cấp (nếu có) cần ngắn gọn, thiết thực, có ý nghĩa giáo dục, đảm bảo tuyệt đối an toàn;
nghiêm cấm việc thu kinh phí để phục vụ tổng kết, tặng quà... trái quy định.
Nếu HS cuối khóa có nguyện vọng gặp mặt chia tay, tri ân thầy cô giáo, yêu
cầu Hiệu trưởng nhà trường phải xây dựng kế hoạch, họp bàn thống nhất với Ban đại
diện cha mẹ HS lớp, trường về hình thức tổ chức. Việc tổ chức (nếu có) phải tiến
hành gọn nhẹ, an toàn, thiết thực, không gây tốn kém, lãng phí, đặt dưới sự chỉ đạo,
giám sát của nhà trường và Ban đại diện cha mẹ HS trường, lớp. Nghiêm cấm việc
HS sử dụng rượu, bia và các đồ uống có cồn khi tổ chức liên hoan, gặp mặt.
5. Việc HS chụp ảnh kỷ yếu (nếu có) phải được tư vấn, hướng dẫn của nhà
trường, giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh để phù hợp với lứa tuổi và thuần phong mỹ
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tục. Không tổ chức đi pícnic, dã ngoại, liên hoan, chụp ảnh kỷ yếu ở những nơi vắng
vẻ, nguy hiểm, xa nhà, xa trường, không đảm bảo an toàn cho HS.
6. Tuyên truyền cho HS các biện pháp phòng ngừa tai nạn thương tích, đuối
nước, tai nạn giao thông; chú ý công tác vệ sinh thực phẩm, bảo đảm trật tự, an ninh.
Tăng cường công tác phối hợp trong quản lý HS nhằm phòng, chống các hành vi bạo
lực, lạm dụng, xâm hại trẻ em, sử dụng ma túy; không để HS bị lôi kéo, dụ dỗ bởi các
tổ chức, lực lượng xấu, bất hợp pháp.
7. Chủ động làm việc với địa phương chuyển giao danh sách HS cho UBND
xã/phường/thị trấn, chuyển giấy sinh hoạt Đội, Đoàn đến tận từng tổ chức Đoàn cơ sở
để quản lý và phối hợp tổ chức các hoạt động trong hè.
- Đối với những HS thuộc diện rèn luyện trong hè: Cần được theo dõi, giáo dục,
động viên, tạo cơ hội cho các em tu dưỡng, rèn luyện; không gây khó khăn khi làm thủ
tục xác nhận chuyển HS về nhà trường. Nếu HS có nhu cầu đi du lịch cùng gia đình,
hoặc đi chữa bệnh, thăm người nhà phải báo cáo rõ địa chỉ nơi đến cho địa phương biết.
- Đối với những HS thuộc diện thi lại trong hè: Nhà trường xây dựng kế hoạch
và hướng dẫn ôn tập, phụ đạo, thi lại cho HS; cần phân công giáo viên có trách nhiệm
dạy phụ đạo và hướng dẫn các em tự học hợp lý, hiệu quả.
- Trước khi HS về nghỉ hè, GVCN tổ chức cuộc họp phụ huynh nhắc nhở việc quản
lý, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ sự an toàn, động viên HS tự học và giúp đỡ gia đình;
thường xuyên giữ liên lạc với nhà trường để có biện pháp xử lý khi cần thiết.
- Khuyến khích HS tham gia các hoạt động xã hội trên địa bàn như văn hóa, văn
nghệ, thể thao, làm vệ sinh môi trường, cải tạo vẻ đẹp thôn xóm, khu phố, chăm sóc
gia đình chính sách, nghĩa trang liệt sĩ; tham gia các lớp bồi dưỡng kỹ năng sống, thể
dục thể thao, âm nhạc, mỹ thuật.
Trên đây là một số nội dung chủ yếu, yêu cầu thủ trưởng các cơ sở giáo dục
nghiêm túc thực hiện.
Phòng giáo dục và đào tạo huyện/ thị xã/ thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực
thuộc thực hiện hướng dẫn này; cần phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra
công tác phối hợp giữa nhà trường và địa phương trong việc quản lý và tổ chức các hoạt
động cho HS trong thời gian nghỉ hè, sinh hoạt tại địa phương.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ GDCTHSSV(để b/c);
- Các Sở VHTT&DL, LĐTBXH (p/h);
- Tỉnh Đoàn (p/h);
- UBND các huyện/thị xã/thành phố (p/h);
- Giám đốc và các Phó Giám đốc;
- Các phòng thuộc Sở;
- Cổng thông tin điện tử Ngành;
- Lưu: VT, CTTT.
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