UBND TỈNH BẮC GIANG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 577 /SGDĐT-TTr

Bắc Giang, ngày 13 tháng 5 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v kiểm tra thực hiện nhiệm vụ
cuối năm học 2020-2021

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.
Trước tình hình dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn các huyện, thành phố đang
diễn biến phức tạp; để hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm học 2020-2021, chuẩn bị cho
các kỳ thi tuyển sinh và tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, Sở Giáo dục và
Đào tạo (GD&ĐT) đã chủ động chỉ đạo linh hoạt và các hiệu quả các giải pháp trong
thời gian qua.
Để tiếp tục nắm bắt tình hình hoạt động, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của
các cơ sở giáo dục đồng thời điều chỉnh công tác lãnh đạo, quản lý của người đứng
đầu các cơ quan, đơn vị, trường học trong thời gian còn lại của năm học, Sở GD&ĐT
kiểm tra các đơn vị, nội dung cụ thể như sau:
1. Thời gian: Từ ngày 14/5/2021.
2. Thành phần Đoàn kiểm tra: (Danh sách đính kèm).
3. Nội dung kiểm tra
- Công tác phòng chống dịch CoVid-19;
- Chỉ đạo và thực hiện quy chế chuyên môn: Tổ chức dạy học trực tuyến, ôn thi
tốt nghiệp trung học phổ thông, kiểm tra cuối kỳ II cho các học sinh bị cách ly y tế ;
chỉ đạo, tổ chức thực hiện xét tốt nghiệp trung học cơ sở và phân luồng học sinh; việc
đăng ký thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 của học sinh lớp 9 và đăng ký
thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021;
- Thực hiện các khoản thu cuối năm học; công tác công khai theo hướng dẫn tại
Công văn số 271/SGDĐT-TTr ngày 16/03/2021 của Sở GD&ĐT.
Sở GD&ĐT Bắc Giang yêu cầu các đơn vị chuẩn bị các điệu kiện để phục vụ
công tác kiểm tra./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lãnh đạo Sở GD&ĐT;
- Các phòng thuộc Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT, TTr.
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