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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phú Yên, ngày 10 tháng 5 năm 2021

V/v thông báo kiểm tra chuyên đề cuối
năm học 2020 – 2021 và công tác phòng,
chống dịch Covid-19

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện: Đồng Xuân, Đông Hòa,
thị xã Sông Cầu.
Căn cứ Công văn số 803/SGDĐT-GDTH ngày 09/9/2020 của sở Giáo dục và
Đào tạo ngày về việc hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục tiểu học năm học 2020 – 2021 và
Công văn số 804/SGDĐT-GDTH ngày 09/9/2020 của sở Giáo dục và Đào tạo về lịch
trọng tâm Giáo dục tiểu học năm học 2020 – 2021;
Để hỗ trợ các đơn vị hoàn thành tốt công tác chuyên môn học kì II, tổng kết
năm học 2020 - 2021; việc lưu trữ hồ sơ chọn sách giáo khoa lớp 1, lớp 2; công tác
phòng, chống dịch Covid-19, Sở GDĐT thông báo lịch kiểm tra, giám sát như sau:
1. Thời gian và địa điểm
- Ngày 17/5/2021: Các trường tiểu học thuộc Phòng GDĐT thị xã Sông Cầu;
- Ngày 18/5/2021: Các trường tiểu học thuộc Phòng GDĐT huyện Đông Hòa;
- Ngày 19/5/2021: Các trường tiểu học thuộc Phòng GDĐT Đồng Xuân.
2. Thành phần
- Sở GDĐT: Lãnh đạo Sở; Phòng Giáo dục Mầm non - Tiểu học;
- Các Phòng GDĐT: Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách Giáo dục tiểu học;
- Các đơn vị trường tiểu học: Lãnh đạo, nhân viên và giáo viên của trường.
3. Nội dung
- Kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác chuyên môn học kì II và cuối năm
học 2020 - 2021; công tác chuẩn bị xét hoàn thành chương trình và tổng kết năm học
2020 – 2021;
- Hồ sơ lưu trữ việc chọn sách giáo khoa lớp 1 (nếu có), lớp 2 năm học 2021 2022;
- Các biện pháp phòng chống dịch Covid – 19 trong trường học.
Sở GDĐT đề nghị các Phòng GDĐT huyện Đồng Xuân, Đông Hòa, TX Sông
Cầu thông báo đến các đơn vị biết và thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, GDMNTH.
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