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HƯỚNG DẪN
Triển khai “Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục” năm 2018
Thực hiện Kế hoach số 459/KH-UBND ngày 27/7/2018 của Ủy ban nhân dân
(UBND) tỉnh An Giang về kế hoạch tổ chức “Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục”
năm 2018; Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn việc triển khai “Tháng hành
động vì sự nghiệp giáo dục” năm 2018 (sau đây gọi tắt là Tháng hành động), như sau:
I. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TRƯỚC NGÀY TỰU TRƯỜNG
1. Đối với các cơ sở giáo dục mầm non, trung học cơ sở (THCS), trung học
phổ thông (THPT), trung tâm giáo dục thường xuyên (TTGDTX)
a) Công tác chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất (CSVC) cho năm học mới
- Các đơn vị đẩy nhanh tiến độ tu bổ, sửa chữa nhỏ CSVC: đóng sửa bàn ghế bị
hư hỏng, sơn bảng viết, phòng học, cổng trường, trồng và chăm sóc cây xanh, hoa
kiểng... từ nguồn kinh phí được cấp, hoạt động phí và vận động xã hội hóa (tùy theo
tình hình và điều kiện cụ thể).
- Chủ động đề xuất với chính quyền địa phương, Sở GDĐT hoặc phòng GDĐT,
huy động sự hỗ trợ tự nguyện của cha mẹ học sinh (HS), các tổ chức, cá nhân tài trợ
kinh phí để giải quyết những khó khăn về CSVC.
- Trước ngày tựu trường, các đơn vị tổ chức làm vệ sinh khu vực sân trường,
phòng học. Phối hợp với ngành Y tế để phun xịt thuốc diệt muỗi. Các cơ sở nội trú,
bán trú phải tổ chức quét dọn, vệ sinh nơi ở, bếp ăn cho HS, chủ động phòng ngừa,
không để xảy ra dịch bệnh, nhất là dịch sốt xuất huyết, dịch tay chân miệng và các
dịch bệnh khác.
* Công việc này phải hoàn thành trước ngày 20/8/2018 đối với các cơ sở giáo
dục phổ thông, trước 27/8/2018 đối với cơ sở giáo dục mầm non.
b) Công tác tuyên truyền
Phối hợp chặt chẽ với p
, Thể thao huyện, thị xã, thành phố (sau
đây gọi tắt là huyện), đài (trạm) truyền thanh địa phương triển khai nhiều hình thức
đưa tin tuyên truyền về công tác giáo dục, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cổ động
trước cổng trường với các hình thức phù hợp (các nội dung tuyên truyền đính kèm ở
phụ lục). Qua đó, làm cho xã hội nhận thức đầy đủ về vai trò, ý nghĩa của công tác
giáo dục đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, của mỗi gia đình và cá
nhân, từ đó phối hợp chặt chẽ với nhà trường cùng chăm lo tốt hơn cho việc học tập
của con em.
* Thời gian tuyên truyền tập trung trong tháng 8/2018, cao điểm là thời gian
chuẩn bị tựu trường: Từ ngày 13- 25/8/2018.
c) Công tác vận động HS ra lớp

- Tham mưu với chính quyền địa phương tổ chức họp triển khai nhiệm vụ cho
tất cả ban ngành, đoàn thể địa phương, Hội Khuyến học, Hội Cựu giáo chức … trong
việc huy động HS ra lớp cũng như vận động HS bỏ học trở lại trường.
- Phân công bộ phận phụ trách tiếp nhận, xử lý thông tin và công bố số điện
thoại đường dây phục vụ công tác vận động HS. Chủ động rà soát, cập nhật đầy đủ
danh sách HS (kể cả HS lưu ban và HS ngoài địa bàn), chú ý đối tượng HS 6 tuổi, 7
tuổi vào lớp 1; HS các lớp đầu cấp THCS và THPT; danh sách HS thi lại. Cập nhật
danh sách HS có nguy cơ bỏ học và HS bỏ học năm học 2017-2018 có ghi rõ hoàn
cảnh, nguyên nhân bỏ học để cung cấp đủ thông tin cho các đoàn vận động; danh sách
HS nghèo, cận nghèo thuộc đối tượng được tặng quà “Tiếp bước đến trường”.
* Lưu ý: Các loại danh sách HS được in ra: 01 gửi UBND địa phương, 01 gửi
đài (trạm) truyền thanh, 01 giao cho giáo viên chủ nhiệm, 01 giao Hội Cựu giáo chức
địa phương, 01 bản niêm yết tại trường, 01 lưu tại trường và cung cấp cho các đoàn
vận động (theo số lượng). Riêng danh sách HS nghèo, cận nghèo gửi cho Hội Khuyến
học (trực tiếp theo phân cấp).
- Tiến hành gửi giấy báo nhập học (đối với HS lớp đầu cấp), thông báo lịch ôn
tập và thi lại đến gia đình những HS chưa đủ điều kiện lên lớp. Thực hiện niêm yết
danh sách và biên chế lớp ở bảng thông báo của nhà trường; huy động đội ngũ giáo
viên chủ nhiệm, các đoàn thể, thanh niên trong các nhà trường trực tiếp nhắc nhở các
gia đình chuẩn bị mọi mặt cho con em đi học.
- Phối hợp chặt chẽ với Hội Khuyến học và các đoàn thể xét chọn danh sách và
thực hiện tặng quà “Tiếp bước đến trường”, cấp phát học bổng cho HS có hoàn cảnh
khó khăn.
- Định kỳ hàng tuần, tham gia họp báo với UBND địa phương, phòng GDĐT để
kịp thời thông tin về tiến độ huy động, kết quả vận động HS ra lớp, đồng thời đề xuất
biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc (nếu có).
d) Công tác bàn giao HS
- Tổ chức phối hợp chặt chẽ, đảm bảo đúng quy trình và thời gian quy định:
+ Hiệu trưởng các trường mầm non bàn giao HS mẫu giáo 5 tuổi vào lớp 1 cho
Hiệu trưởng trường tiểu học trên địa bàn (bàn giao từng HS cụ thể);
+ Hiệu trưởng các trường tiểu học bàn giao HS đã hoàn thành chương trình tiểu
học cho Hiệu trưởng trường THCS trên địa bàn theo quy định của phòng GDĐT về
thời gian và chỉ tiêu (bước 1 bàn giao danh sách HS, bước 2 bàn giao HS cụ thể);
+ Hiệu trưởng trường THCS hoàn chỉnh danh sách HS lớp 6, kể cả HS lớp 6
lưu ban và HS trái địa bàn (chú ý tách HS lưu ban và lớp 6 bỏ học phải huy động lại);
+ Hiệu trưởng trường THPT chịu trách nhiệm chính, phối hợp với Hiệu trưởng
trường THCS trên địa bàn để huy động học sinh trúng tuyển vào lớp 10 ra lớp;
+ Giám đốc TTGDTX, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX, Hiệu trưởng
trường Trung cấp nghề chủ động liên hệ, phối hợp với các trường THCS, THPT để
làm tốt công tác tuyển sinh hệ GDTX.
đ) Công tác tập trung HS chuẩn bị năm học mới
Trong khoảng thời gian từ ngày 13-18/8/2018 đối với tiểu học, THCS, THPT
(từ ngày 20- 25/8/2018 đối với các trường mầm non), tùy theo tình hình đơn vị, các
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trường tiểu học, THCS, THPT (kể cả ngoài công lập) có thể tập trung HS chuẩn bị cho
năm học mới, ổn định tổ chức lớp,... Khi tập trung HS, các trường cần xây dựng kế
hoạch cụ thể: thời gian, đối tượng HS cần tập trung, công việc cụ thể, phân công
nhiệm vụ cụ thể trong nhà trường… Không nhất thiết phải tập trung sớm hoặc tập
trung toàn bộ HS, không được tập trung HS nhưng không có kế hoạch hoạt động thiết
thực, cụ thể.
2. Đối với phòng GDĐT
Tham mưu UBND cấp huyện ban hành Kế hoạch và tổ chức triển khai “Tháng
hành động vì sự nghiệp giáo dục” năm 2018 trên địa bàn. Nội dung chủ yếu:
- Tuyên truyền rộng rãi với các hình thức linh hoạt, sinh động như: Tổ chức
mittinh, cổ động bằng tranh ảnh, pa-nô, áp-phích, băng-rôn, khẩu hiệu bướm, phát loa
lưu động, tổ chức xe hoa, tuần hành … trong thời gian chuẩn bị tựu trường từ ngày 1325/8/2018.
- Tổ chức họp mặt biểu dương những HS điển hình, tiên tiến; HS đỗ cao trong
các kỳ thi tốt nghiệp hoặc thi tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng (nếu có); HS
có hoàn cảnh khó khăn nhưng vượt khó học tập tốt của huyện trong năm học 20172018; biểu dương gia đình, dòng họ hiếu học. Ngoài ra, tham mưu UBND huyện chỉ
đạo, hướng dẫn cấp xã (ở những nơi có điều kiện) tổ chức họp mặt biểu dương những
HS đạt thành tích xuất sắc trong học tập (tiêu chuẩn lựa chọn tương tự như cấp huyện)
nhằm đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài cũng như tạo khí thế thi đua sôi
nổi trước thềm năm học mới 2018-2019;
- Xây dựng kế hoạch, phối hợp với các tổ chức, đoàn thể vận động HS ra lớp,
mục tiêu là vận động tất cả các HS bỏ học trong năm học trước trở lại trường; thăm
hỏi, động viên gia đình những HS có hoàn cảnh khó khăn, có “nguy cơ bỏ học”, phấn
đấu huy động đạt kết quả cao nhất ngay từ những ngày đầu của năm học mới.
- Triển khai chủ trương “đi học an toàn”: Nâng cao ý thức của HS trong việc
chủ động đề phòng nguy cơ tai nạn trong mùa lũ và tai nạn giao thông. Đặc biệt đối
với các huyện đầu nguồn, địa bàn có nhiều HS phải đi đò để đến trường, Ban Giám
hiệu trường cần có kế hoạch phối hợp với các đoàn thể địa phương nhằm đảm bảo an
toàn cho HS.
3. Đối với Sở GDĐT
- Hướng dẫn và kiểm tra công tác sửa chữa CSVC hè, tình hình bảo quản, mua
sắm bổ sung trang thiết bị tại các đơn vị phục vụ năm học mới.
- Quy định lịch công tác cụ thể từ ngày tựu trường đến ngày khai giảng; hướng
dẫn về thời gian, hình thức và nội dung tổ chức lễ khai giảng năm học mới…
- Tổ chức kiểm tra, theo dõi quá trình thực hiện Chương trình công tác triển
khai Kế hoạch “Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục năm 2018” tại các đơn vị
trường học và phòng GDĐT.
II. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỰU TRƯỜNG VÀ
CHUẨN BỊ KHAI GIẢNG
- Triển khai thực hiện Chương trình công tác của đơn vị từ ngày tựu trường đến
ngày khai giảng, bên cạnh việc tổ chức giảng dạy theo thời khóa biểu, các trường chú
ý xây dựng nền nếp hoạt động của đơn vị, tổ chức các lớp phụ đạo cho HS yếu kém,…
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khuyến khích các HS cùng lớp tham gia giúp đỡ, động viên các em khó khăn trong học
tập…;
- Các đơn vị tổ chức thực học đúng thời gian quy định: Mầm non bắt đầu thực
học ngày 03/9/2018; Tiểu học, THCS, THPT bắt đầu thực học ngày 27/8/2018. Từ
thời điểm tựu trường, các đơn vị cần thực hiện theo đúng quy trình quản lý HS; cập
nhật thường xuyên, đầy đủ các loại sổ sách theo dõi HS bỏ học (theo đúng mẫu quy
định); hàng ngày, báo cáo số lượng, tỷ lệ HS đã đến trường cho UBND địa phương,
phòng, Sở GDĐT.
- Phối hợp chặt chẽ và cung cấp thông tin kịp thời, cập nhật báo cáo thường
xuyên danh sách những HS chưa đến trường cho các đoàn vận động, nắm chính xác và
báo cáo cụ thể hoàn cảnh, nguyên nhân bỏ học của từng HS, để đề ra biện pháp hiệu
quả vận động, tiếp tục huy động HS ra lớp.
- Tập dượt chuẩn bị lễ khai giảng năm học mới vào ngày 04/9/2018 (có hướng
dẫn riêng).
* Lưu ý: Trong khi tổ chức các hoạt động nhằm tích cực hưởng ứng “Tháng
hành động vì sự nghiệp giáo dục” năm 2018, các đơn vị cần bố trí cán bộ, giáo viên,
nhân viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng hè do ngành tổ chức. Đối với
các giáo viên có chủ nhiệm lớp, trong thời gian đi học, Ban Giám hiệu trường cần
phân công giáo viên khác thay thế, đảm bảo duy trì tốt kế hoạch của đơn vị trong
Tháng hành động.
III. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
Các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện “Tháng hành động” lồng ghép vào trong
báo cáo chính thức khai giảng (có hướng dẫn riêng). Thời gian báo cáo về Sở chậm
nhất là ngày 07/9/2018.
Yêu cầu Trưởng các phòng chức năng thuộc Sở, Trưởng phòng GDĐT các
huyện, thị, thành phố, Giám đốc TTGDTX, Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc, Giám
đốc Trung tâm GDNN-GDTX, Hiệu trưởng các trường trung cấp triển khai thực hiện
nghiêm túc Văn bản này./.
Nơi nhận:
- Bộ GDĐT (để báo cáo);
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh liên
quan (để phối hợp);
- Đài PT-TH AG, Báo AG, Phân xã An Giang;
- Hội Khuyến học, Hội Cựu Giáo chức tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố;

- Hiệu trưởng, GĐ các cơ sở GD MN, PT;

KT. GIÁM ĐỐC

Ký bởi: Sở Giáo dục
và Đào tạo
Email:
sogddt@angiang.gov.
vn
Cơ quan: Tỉnh An
Trần Tuấn Khanh

- Giám đốc và các Phó Giám đốc;
- Trưởng các phòng, ban Sở;
- Lưu: VT, VPS.
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Độc
lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________________________
PHỤ LỤC
Các nội dung tuyên truyền, phổ biến trong thời gian cao điểm
“THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC năm 2018”
Kèm theo công văn 16/HD-SGDĐT ngày 27 /7/2018 của sở GDĐT
1. Những chủ trương, đường lối phát triển GDĐT của Đảng, Nhà nước:
- Chính sách của Đảng và Nhà nước về thực hiện nhiệm vụ phát triển GDĐT
theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng
bộ An Giang lần thứ X.
- Thực hiện Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội : Điều chỉnh lộ trình
thực hiện chương trình (CT), sách giáo khoa (SGK) giáo dục phổ thông (PT) mới theo
Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về đổi mới
chương trình, SGK giáo dục phổ thông, Quyết định số 404/QĐ-TTg của Thủ tướng
Chính phủ về đổi mới CT, SGK giáo dục PT.
- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương
Đảng (khóa XI), về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu
CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế;
Nghị quyết số 44/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện
Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu
cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội
chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Chương trình hành động 05-CTr/TU của Ban chấp
hành Tỉnh Đảng bộ, Kế hoạch hành động số 495/KH-UBND của UBND tỉnh An
Giang thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng
(khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 30-CT/TU ngày 19/5/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh
uỷ và Kế hoạch số 15/KH-UBND của UBND tỉnh về hạn chế tình trạng HS bỏ học.
- Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang ban hành Quy
định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh.
- Chính sách phát triển giáo dục địa phương trong các Nghị quyết của Đại hội đại
biểu Đảng bộ cấp huyện nhiệm kỳ 2015-2020.
- Tóm tắt nhiệm vụ và kế hoạch năm học 2018-2019 của ngành, của đơn vị.
2. Các hoạt động khuyến học, khuyến tài:
- Tuyên truyền việc vận động và cấp phát quà “Tiếp bước đến trường” nhân dịp
năm học mới.
- Vận động mạnh thường quân tài trợ dụng cụ học tập cho học sinh đầu năm học
mới.
- Vận động quyên góp sách cũ, quần áo học sinh tặng cho học sinh nghèo….
3. Các nội dung thông báo quan trọng:
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- Thông báo lịch ôn tập và thi lại, thời gian tựu trường, kế hoạch thời gian tập
trung học sinh từ tựu trường đến khai giảng.
- Thông báo danh sách trẻ chưa đi học cần phải huy động đến trường.
- Thông báo danh sách và địa chỉ cụ thể những HS của trường đã bỏ học, cần huy
động đến lớp, quan tâm rà soát học sinh có nguy cơ bỏ học, đặc biệt chú trọng đối
tượng HS đã trúng tuyển vào lớp 10 THPT nhưng chưa ra lớp.
- Tuyên truyền chủ trương “đi học an toàn”: Nâng cao ý thức của HS trong việc
chủ động đề phòng nguy cơ tai nạn trong mùa lũ và tai nạn giao thông.
- Tuyên truyền để cha mẹ HS cho con em theo học đúng địa bàn quy định, tránh
tình trạng chạy trường, chạy lớp.
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO AN GIANG
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