
UBND TỈNH LÀO CAI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:         /SGD&ĐT-VP
V/v phân công thực hiện chuyên đề

tuyên truyền tại hội nghị tuyên vận
năm 2021.

Lào Cai, ngày      tháng 12 năm 2020

Kính gửi: Các phòng thuộc Sở GD&ĐT.

Căn cứ công văn số 52 - CV/BTGTU ngày 25/11/2020 của Ban Tuyên giáo

Tỉnh ủy về việc đăng ký chuyên đề tuyên truyền tại Hội nghị tuyên vận năm
2021. Sở GD&ĐT phân công thực hiện chuyên đề tuyên truyền, cụ thể như sau:

TT Nội dung tuyên truyền
Thời gian
thực hiện

Đơn vị chịu trách

nhiệm biên soạn

1

Nâng cao tỷ lệ chuyên cần, duy trì

số lượng học sinh ở vùng cao đảm
bảo để nâng cao chất lượng giáo

dục; an toàn trong dịp Tết.

Tháng

02/2021

Phòng GDTrH, Sở

GD&ĐT

2 Công tác tổ chức ôn tập cho học sinh
thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Tháng

3/2021

Phòng GDTrH, Sở

GD&ĐT

3
Tuyên truyền lựa chọn SGK lớp
2,6...

Tháng

4/2021
Phòng GDTH, Sở

GD&ĐT

4

- Công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt
nghiệp THPT năm 2021 
- Tổ chức tuyển sinh các lớp đầu cấp
THCS, THPT năm học 2021-2022

Tháng

5/2021

Phòng KT&KĐCL, Sở

GD&ĐT

5

- Tiếp tục tăng cường Tiếng Việt
cho trẻ mầm non vùng DTTS

- Chuẩn bị các điều kiện Phổ cập
giáo dục mầm non cho trẻ em 4 tuổi
giai đoạn 2021 -2025 

Tháng

6/2021

Phòng GDMN, Sở

GD&ĐT

6
Chuẩn bị cho năm học mới 2021-
2022 và ngày Hội toàn dân đưa trẻ
đến trường

Tháng

7/2021

Phòng KHTC, Sở

GD&ĐT

7

- Quản lý hoạt động dạy thêm, học
thêm trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

- Chuẩn bị các điều kiện triển khai
chương trình GDPT mới đối với lớp
6 năm học 2021-2022.

Tháng

8/2021

Phòng GDTrH, Sở

GD&ĐT



8
Công tác đảm bảo An ninh trật tự,
an toàn trong trường học.

Tháng

9/2021
Phòng GDĐH&GDTX

9

Sơ kết 3 năm triển khai kế hoạch
279/KH-UBND tỉnh về triển khai
mô hình trường học theo định hướng
chuẩn hóa, hiện đại hóa

Tháng

10/2021
Phòng GDTH, Sở

GD&ĐT

Công tác phối hợp giữa Nhà trường
với gia đình trong việc giáo dục đạo
đức cho học sinh 

Tháng

10/2021

Phòng GDĐH&GDTX,
Sở GD&ĐT

10
Gương tập thể, cá nhân điển hình

tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay
trong ngành Giáo dục

Tháng

11/2021 Văn phòng Sở, Sở

GD&ĐT

Căn cứ nội dung phân công, yêu cầu các phòng thuộc Sở xây dựng nội
dung tài liệu tuyên truyền, báo cáo Lãnh đạo Sở phụ trách phê duyệt (lưu ý: mỗi
chuyên đề không quá 3 trang A4, phông chữ Times new roman, cỡ chữ 14); gửi
tài liệu về Văn phòng vào ngày 15 của tháng trước theo lịch phân công để

tổng hợp gửi Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đăng Cổng thông tin điện tử và gửi qua
hệ thống email cho các đơn vị.

Các Phòng GD&ĐT và các cơ sở giáo dục tổ chức tuyên truyền các

chuyên đề trên cho cán bộ, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và đăng Cổng
thông tin điện tử của đơn vị. Đồng thời thường xuyên cung cấp thông tin hoạt
động, đề xuất nội dung tuyên truyền của đơn vị, địa phương về Sở GD&ĐT để

tuyên truyền trong toàn ngành và các phương tiện thông tin đại chúng.

 Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;

- Lãnh đạo Sở GD&ĐT;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo;

- Trung tâm GDNN&GDTX;

- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

Dương Bích Nguyệt
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