
 

  UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:         /SGDĐT-GDTrH 

V/v xây dựng và tổ chức thực hiện 

kế hoạch giáo dục của nhà trường 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đắk Lắk, ngày       tháng 01 năm 2021 

           

Kính gửi:  

- Trưởng phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;             

- Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, trường phổ thông có 

nhiều cấp học; trường Năng khiếu thể dục thể thao tỉnh. 
 

Thực hiện Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo (GDĐT) về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục 

của nhà trường (sau đây gọi tắt là Công văn số 5512), Sở GDĐT hướng dẫn các đơn 

vị thực hiện như sau: 

- Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp 

học với cấp học cao nhất là trung học phổ thông, trường Năng khiếu thể dục thể 

thao tỉnh, trường trung học cơ sở (đề nghị phòng GDĐT có văn bản chỉ đạo) tổ chức 

cho toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên nghiên cứu kỹ các nội dung Công văn số 

5512 (có văn bản kèm theo) và video hướng dẫn của Bộ GDĐT theo đường link 

https://youtu.be/shYZWnrT2F0. 

- Các nhà trường triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung đã được 

hướng dẫn chi tiết, cụ thể tại Công văn số 5512 của Bộ GDĐT, đồng thời tổ chức 

xây dựng và ban hành Kế hoạch giáo dục của nhà trường theo đúng quy định, hằng 

năm báo cáo về Sở GDĐT (đối với trường trung học phổ thông, trường phổ thông 

có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông, trường Năng khiếu 

thể dục thể thao) và phòng GDĐT (đối với trường trung học cơ sở và trường phổ 

thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở). 

Nhận được Công văn này, Sở GDĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc 

triển khai thực hiện; nếu có khó khăn vướng mắc, thông tin kịp thời về Sở GDĐT 

(qua Phòng Giáo dục Trung học) để được hướng dẫn./. 

   
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; (để t/h) 

- Lãnh đạo Sở GDĐT; (để  chỉ đạo) 

- Lưu: VT, P.GDTrH. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

                      Đỗ Tường Hiệp 

 

https://youtu.be/shYZWnrT2F0
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