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V/v Chỉ đạo rà soát phân công nhiệm
vụ đội ngũ giáo viên thực hiện chương

trình GDPT 2018 cấp THCS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Lào Cai, ngày      tháng      năm 2022

                                     Kính gửi:   Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Ngày 23/9/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức kiểm tra, hỗ trợ kỹ
thuật thực hiện chương trình GDPT 2018 tại huyện Văn Bàn. Sau khi kiểm tra một
số cơ sở giáo dục Đoàn kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo nhận thấy còn một số
khó khăn, hạn chế trong công tác sử dụng, bố trí đội ngũ giáo viên triển khai
chương trình GDPT 2018 tại các trường được kiểm tra (phân công giáo viên giảng
dạy chưa phù hợp chuyên môn). Vì vậy, phần nào ảnh hưởng đến chất lượng dạy
và học.

Để đảm bảo điều kiện thực hiện chương trình GDPT 2018 và đáp ứng yêu
cầu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh THCS huyện Văn Bàn
nói riêng, các huyện, thị xã, thành phố  nói chung; Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo rà soát việc bố trí, sử dụng,
phân công nhiệm vụ đội ngũ giáo viên tại các trường THCS;  có giải pháp khắc
phục hiện trạng thiếu giáo viên và phân công giáo viên chưa phù hợp với chuyên
môn.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của UBND các huyện, thị xã, thành phố./.

Nơi nhận:  
- Như trên;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo Sở;
- Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố;
- Các phòng trực thuộc Sở;
- Lưu: VT, GDTrH.
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      Dương Bích Nguyệt    
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