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THÔNG BÁO
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Thông báo kết luận tại Hội nghị
triển khai nhiệm vụ giáo dục cấp trung học cơ sở năm học 2020-2021
1. Sửa đổi, bổ sung nội dung đoạn “- Lãnh đạo các trường THCS đặc biệt
quan tâm đến công tác dạy bồi dưỡng để cũng cố kiến thức cho học sinh các
khối, nhất là học sinh khối 9 để nâng cao chất lượng tuyển sinh vào lớp 10. Các
trường THCS xây dựng kế hoạch dạy bồi dưỡng và triển khai thực hiện ngay từ
đầu năm học. Có thể tổ chức dạy thêm, học thêm đối với học sinh khối 9 trong
nhà trường theo đúng hướng dẫn tại Công văn số 1175/SGDĐT-GDTrH ngày
20/10/2014 của Sở GDĐT về việc thực hiện các quy định về dạy thêm, học thêm
trên địa bàn tỉnh An Giang. Riêng đối với dạy bồi dưỡng học sinh giỏi và học
sinh yếu (kể cả bồi dưỡng học sinh tham dự Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành
cho học sinh THCS và Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh An
Giang), các trường xây dựng kế hoạch bồi dưỡng trình Phòng GDĐT phê duyệt
trước khi thực hiện. Các trường THCS tổ chức công tác dạy bồi dưỡng được chi
trả tiền thừa giờ cho giáo viên trực tiếp dạy bồi dưỡng từ nguồn kinh phí ngân
sách của đơn vị trên cơ sở tự cân đối hoặc các nguồn thu hợp pháp khác. Căn cứ
vào tình hình thực tế của nhà trường (giáo viên, học sinh, cơ sở vật chất và khả
năng tài chính) mà hiệu trưởng quyết định việc phân công giảng dạy, thời gian,
số tiết và nội dung bồi dưỡng sao cho phù hợp” như sau:
“- Lãnh đạo các trường THCS đặc biệt quan tâm đến công tác dạy bồi
dưỡng để củng cố kiến thức cho học sinh các khối, nhất là học sinh học sinh yếu
để đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường; công tác bồi dưỡng
học sinh yếu là trách nhiệm của giáo viên trung học (theo Điều 31 của Thông tư
số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 và Điều 27 của Thông tư số
32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ GDĐT về việc ban hành Điều lệ
trường trung học).
- Công tác dạy thêm, học thêm trong nhà trường được thực hiện đúng theo
hướng dẫn tại Công văn số 1175/SGDĐT-GDTrH ngày 20/10/2014 của Sở
GDĐT về việc thực hiện các quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh
An Giang, cụ thể:
+ Đối với học sinh từ khối 6 đến khối 8: chỉ áp dụng cho việc dạy bồi
dưỡng học sinh giỏi để tạo nguồn cho các em tham các kỳ thi do Ngành tổ chức
hoặc phối hợp tổ chức.
+ Đối với học sinh khối 9: củng cố kiến thức để các em làm tốt các bài thi
tuyển sinh vào lớp 10.
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- Đối với dạy bồi dưỡng học sinh giỏi tham gia các kỳ thi do Ngành tổ
chức hoặc phối hợp tổ chức (kể cả bồi dưỡng học sinh tham dự Cuộc thi Khoa
học kỹ thuật dành cho học sinh THCS và Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi
đồng tỉnh An Giang): các trường xây dựng kế hoạch bồi dưỡng trình Phòng
GDĐT phê duyệt trước khi thực hiện và chi trả tiền thừa giờ cho giáo viên trực
tiếp dạy bồi dưỡng từ nguồn kinh phí ngân sách của đơn vị trên cơ sở tự cân đối
hoặc các nguồn thu hợp pháp khác; căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường
(giáo viên, học sinh, cơ sở vật chất và khả năng tài chính) mà hiệu trưởng quyết
định việc phân công giảng dạy, thời gian, số tiết và nội dung bồi dưỡng sao cho
phù hợp.”
Các nội dung khác thực hiện theo Thông báo số 65/TB-PGDĐT ngày
09/10/2020 về việc thông báo kết luận tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ giáo dục
cấp THCS năm học 2020-2021.
Căn cứ vào các nội dung kết luận trên, yêu cầu hiệu trưởng các trường
THCS tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- LĐ, CV Phòng GDĐT;
- Các trường THCS;
- Trường THCS-THPT Vĩnh Lộc, Long Bình;
- Cổng TTĐT Phòng GDĐT;
- Lưu: VT, CMTHCS.
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