UBND HUYỆN THÁP MƯỜI
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 544/PGDĐT-HCTC
V/v giao quyền quản lý điểm lẻ các
trường trong huyện năm 2018.

Tháp Mười, ngày 14 tháng 8 năm 2018

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kính gửi:
- Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Mỹ Quý;
- Hiệu trưởng Trường Mầm non Mỹ Quý;
- Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mỹ An 1;
- Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mỹ An 2.
Căn cứ Điều lệ Trường Mầm non được ban hành kèm theo Quyết định hợp
nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo. Thông tư hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22/01/2014 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học;
Căn cứ Kế hoạch số: 79/KH-UBND ngày 26/04/2018 của Ủy ban nhân dân
huyện Tháp Mười thực hiện Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 28/03/2018 của
UBND tỉnh Đồng Tháp về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng
cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa
bàn huyện Tháp Mười;
Qua rà soát các điểm lẻ của các trường trong huyện. Phòng Giáo dục và
Đào tạo giao quyền quản lý điểm lẻ của các trường trong huyện năm 2018 như
sau:
I. Tổ chức bàn giao điểm lẻ
1. Trường MG Mỹ Quý có 7 điểm lẻ trên địa bàn xã Mỹ Quý, giao 04 điểm
lẻ (03 điểm lẻ ở ấp Mỹ Tây 3 và 01 điểm lẻ ở ấp Mỹ Nam 2) cho Trường MN
Mỹ Quý.
Sau khi bàn giao Trường MG Mỹ Quý còn 01 điểm chính và 03 điểm lẻ,
Trường MN Mỹ Quý sẽ có 01 điểm chính và 04 điểm lẻ.
2. Trường TH Mỹ An 1 có 02 điểm lẻ trên địa bàn thị trấn Mỹ An, giao 01
điểm lẻ (Điểm hai) cho Trường TH Mỹ An 2.
Sau khi bàn giao Trường TH Mỹ An 1 còn 01 điểm chính và 01 điểm lẻ,
Trường TH Mỹ An 2 sẽ có 01 điểm chính và 01 điểm lẻ.
3. Về nhân sự: Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục tham mưu UBND
huyện tuyển dụng, điều động để đảm bảo không bị thừa, thiếu theo quy định.
4. Về tài chính, tài sản, đất đai: Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phối
hợp với các Phòng liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân huyện Quyết định.
II. Mục tiêu bàn giao điểm lẻ
1. Việc bàn giao điểm lẻ từ trường này sang trường khác sẽ tạo điều kiện
thuận lợi cho công tác quản lý của 02 trường, đảm bảo tiêu chuẩn trường đạt

chuẩn quốc gia theo qui định, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thuận lợi
cho tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quyền lợi học tập của học sinh, quyền
lợi của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và góp phần nâng cao chất lượng và
hiệu quả giáo dục tại địa phương.
2. Việc thực hiện công tác duy trì phổ cập giáo dục và nâng cao chất lượng
giáo dục trên địa bàn sẽ thuận lợi hơn.
3. Việc bàn giao điểm lẻ từ trường này sang trường khác không ảnh hưởng
đến việc đi lại của học sinh, không ảnh hưởng chất lượng, hiệu quả giáo dục của
địa phương và không ảnh hưởng đến khả năng quản lý của nhà trường.
Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường thực hiện đúng
theo tinh thần nội dung công văn. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn
vướng mắc liên hệ Phòng GDĐT để được hướng dẫn giải quyết./.
Nơi nhận :
- Như trên;
- UBND huyện (thay báo cáo);
- Phòng Nội vụ (phối hợp);
- Lưu: VT.
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