
UBND TỈNH KON TUM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SGDĐT-VP 

V/v triển khai thực hiện Nghị quyết 
Hội nghị lần thứ bảy BCH Đảng bộ 

tỉnh khóa XVI 

Kon Tum, ngày      tháng      năm 

 

Kính gửi: 
- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Các đơn vị hành chính thuộc Sở. 

Căn cứ Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 18 tháng 4 năm 2022 của Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế -xã hội, quốc 
phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đến hết quý II năm 2022 

(sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 10-NQ/TU); 

Thực hiện Công văn số 1232/UBND-KTTH ngày 28 tháng 4 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị 
lần thứ bảy Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu 

cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau: 

1. Phổ biến, quán triệt nội dung Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền 
quản lý. 

2. Tập trung các giải pháp triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu chủ 

yếu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây 
dựng Đảng và hệ thống chính trị quý II năm 2022, đặc biệt là các mục tiêu, nhiệm 

vụ thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo.  

3. Tiếp tục triển khai thực hiện các chỉ đạo tại Công văn số 713/SGDĐT-

VP ngày 20 tháng 4 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo1, trong đó tập trung 
thực hiện các nội dung sau: 

- Tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp 
đề ra và phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu kế hoạch phát triển giáo dục 

và đào tạo trong năm 2022 tại Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 03 tháng 12 năm 
2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 

kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 
2022 và Nghị quyết 56/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 20222. 

                                        
1 Về việc triển khai thực hiện các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 76/TB-

UBND ngày 15 tháng 4 năm 2022. 
2 Phấn đấu nâng tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông chuyển sang học 

nghề lên 20%. Phấn đấu 44% số trường mầm non, 67% số trường tiểu học, 45% số trường trung học cơ 
sở, 50% số trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia. 
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- Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm 
chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo phù hợp với điều kiện  dịch 

COVID-19.  

- Chuẩn bị các điều kiện để đảm bảo tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp Trung học 
phổ thông năm 2022 tại tỉnh.  

- Tăng cường các biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác phân luồng học sinh 
sau tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông. 

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.               

Nơi nhận: 
- Như trên (thực hiện); 
- Giám đốc, các Phó GĐ Sở (chỉ đạo); 
- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
 

Phạm Thị Trung 
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