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V/v hướng dẫn báo cáo thực hiện
nhiệm vụ năm học đối với Giáo dục
chính trị và Công tác học sinh, sinh
viên; Công tác giáo dục thể chất,
hoạt động thể thao và y tế trường
học năm học 2017-2018

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cao Bằng, ngày 07 tháng 5 năm 2018

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố;
- Các trường, trung tâm trực thuộc Sở;
- Các trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thành phố.
(gọi chung là các đơn vị)
Thực hiện Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08 tháng 8 năm 2017 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành Giáo
dục; Công văn số 2715/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc
triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018;
Căn cứ Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT, ngày 16 tháng 6 năm 2017 của
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối
với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm
học 2017-2018, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị báo cáo kết quả
thực hiện nhiệm vụ năm học đối với Giáo dục chính trị và Công tác học sinh, sinh
viên; Công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học
2017-2018 như sau:
1. Đối với Công tác Giáo dục chính trị và Công tác học sinh, sinh viên
- Các đơn vị căn cứ vào các văn bản sau: Công văn số 3765/BGDĐTGDCTHSSV ngày 17/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực
hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 20172018; Công văn số 951/SGD&ĐT-GDDT&HSSV ngày 25/8/2017 của Sở Giáo dục
và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 đối với
Giáo dục dân tộc, Giáo dục chính trị và Công tác học sinh, sinh viên (nội dung
trọng tâm Mục B. ĐỐI VỚI CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN);
- Đề cương hướng dẫn báo cáo, các biểu Phụ lục đã được gửi vào email của
các đơn vị.
2. Đối với Công tác Giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và Y tế
trường học năm học 2017-2018
- Các đơn vị căn cứ vào các văn bản sau: Công văn số 4108/BGDĐT-GDTC
ngày 07/9/2017 của Bộ Giáo dục cà Đào tạo về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ
Giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và Y tế trường học năm học 2017-2018;
1

Công văn số 1022/SGD&ĐT-GDDT&HSSV ngày 15/9/2017 của Sở Giáo dục và
Đào tạo về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và
y tế trường học năm học 2017-2018 (nội dung trọng tâm Mục B. ĐỐI VỚI
CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN);
- Đề cương hướng dẫn báo cáo, các biểu Phụ lục đã được gửi vào email của
các đơn vị.
Đề nghị các đơn vị thực hiện đúng quy định theo hướng dẫn của Sở
GD&ĐT, báo cáo gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo qua Phòng Giáo dục dân tộc và
công tác học sinh, sinh viên bản dấu đỏ và bản mềm về địa chỉ email:
phongcthssv.socaobang@moet.edu.vn, chậm nhất ngày 30/5/2018. Trong quá
trình triển khai, thực hiện nếu gặp vấn đề nảy sinh, vướng mắc kịp thời thông tin
qua số điện thoại 02063.755.888 hoặc 0914.040.638 để phối hợp giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, GDDT&HSSV.
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