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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 8 năm 2020

Kính gửi:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện;
- Hiệu trưởng trường THPT, trường PT có nhiều cấp học.
Căn cứ Quyết định số 2752/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2020 của UBND
thành phố về ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 của giáo dục mầm non,
phổ thông và giáo dục thường xuyên tại thành phố Hồ Chí Minh;
Thực hiện văn bản số 3216/BGDĐT-VP ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc triển khai một số hoạt động đầu năm học 20202021, Sở GDĐT hướng dẫn các đơn vị thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:
1. Tổ chức quán triệt và triển khai sâu rộng Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục
và Đào tạo về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành giáo dục đến toàn
thể cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh trong nhà trường.
2. Thực hiện công tác tuyển dụng, sắp xếp, phân công đội ngũ giáo viên, nhân
viên đầy đủ, đúng qui định, đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy học ngay từ đầu năm học.
3. Thực hiện bổ sung trang thiết bị, đồ dùng dạy học theo yêu cầu của chương
trình giáo dục hiện hành. Rà soát, thống kê trang thiết bị, đồ dùng dạy học hiện có để
xây dựng dự toán kinh phí trong năm 2020 nhằm chuẩn bị cho việc bổ sung trang thiết
bị dạy học còn thiếu theo yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 khi triển
khai thực hiện ở khối lớp 6 ở cấp Trung học cơ sở.
4. Ngay khi tựu trường, các trường rà soát nắm tình hình trang bị sách giáo khoa
của học sinh để có biện pháp hỗ trợ đối với đối tượng học sinh có hoàn cảnh khó khăn,
không để xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa.
5. Các cơ sở giáo dục ngoài công lập khi căn cứ Thông tư số 13/2011/TTBGDĐT để tổ chức tập trung học sinh sớm hơn qui định phải có kế hoạch, nội dung
hoạt động dạy học, giáo dục cụ thể theo qui định và không được thu thêm học phí cho
thời gian học bổ sung này.
6. Việc tổ chức Lễ khai giảng năm học 2020-2021, các trường thực hiện theo
Quyết định số 2752/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2020 của UBND thành phố và
văn bản hướng dẫn tổ chức Lễ khai giảng của Sở Giáo dục và Đào tạo.
7. Các cơ sở giáo dục ban hành Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 20202021 ngay trước khi tựu trường nhằm đảm bảo nội dung chương trình giáo dục theo
qui định; tiếp tục chỉ đạo các tổ, nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch dạy học chủ
động, xây dựng các chủ đề dạy học, nội dung hoạt động ngoại khoá trong năm học.
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Khi triển khai thực hiện các Chương trình giáo dục nhà trường, các trường phải đảm
bảo sự tham gia tự nguyện của người học và phù hợp với mục tiêu giáo dục.
Đối với các cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình Tích hợp do Bộ GDĐT phê
duyệt, Sở GDĐT cho phép liên kết giáo dục (theo Nghị định số 86/2018/NĐ-CP của
Chính phủ) và các cơ sở giáo dục ngoài công lập dạy thí điểm chương trình nước
ngoài gửi Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2020-2021 về Sở giáo dục và Đào
tạo (qua phòng Giáo dục Trung học) trước ngày 11 tháng 9 năm 2020.
8. Các trường thực hiện đúng các quy định về quản lý thu, chi tài chính, công
khai các khoản thu, chi đầu năm học; thực hiện công tác kiểm tra nội bộ nhà trường
về công tác tuyển sinh đầu cấp và việc thực hiện các khoản thu, chi đầu năm học.
Sở GDDT yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung nêu
trên, báo cáo kết quả. Về Sở GDĐT (qua Phòng Giáo dục Trung học, theo liên kết trên
trang thông tin điện tử https://gdtrunghoc.hcm.edu.vn/) trước ngày 11 tháng 9 năm
2020./.
Nơi nhận:

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Các phòng Sở GDĐT (để phối hợp);
- Lưu VT, TrH.

(Đã ký)
Nguyễn Văn Hiếu
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