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V/v đôn đốc thực hiện nhiệm vụ 

trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên 

đán Quý Mão 2023 

Kon Tum, ngày      tháng      năm 

    

Kính gửi: - Các đơn vị hành chính thuộc Sở; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở. 

 

Căn cứ Công văn số 308/UBND-KTTH ngày 07 tháng 02 năm 2023 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 

sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023;  

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện 

nghiêm Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 27 tháng 01 năm 2023 của Thủ tướng Chính 

phủ1; Công văn số 308/UBND-KTTH ngày 07 tháng 02 năm 20223 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum và Thông báo số 09/TB-SGDĐT ngày 27 tháng 01 năm 

2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo2, trong đó chú trọng thực hiện một số nhiệm vụ 

sau: 

1. Tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động của cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật lao 

động, khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc, đặc biệt là những công 

việc tồn đọng, chậm tiến độ trước trong và sau tết. 

Không tổ chức du xuân, liên hoan, chúc Tết làm ảnh hưởng đến thời gian 

và hiệu quả làm việc. Tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử 

dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ. Lãnh đạo các đơn vị 

không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công. 

2. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chương trình hành động 

triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân 

tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Dự toán ngân sách nhà nước và cải 

thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 

2023 ban hành kèm theo Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 

2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh3.  

                                                 
1 Về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. 
2 Kết luận của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Phiên họp giao ban cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo 

đầu năm 2023. 
3 Ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội 

đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường 

đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023. 
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Đề cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu 

quả các nhiệm vụ, giải pháp giao tại Chương trình; quán triệt phương châm hành 

động “Đoàn kết, kỷ cương; bản lĩnh, linh hoạt; đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu 

quả”, cụ thể hóa chủ đề hành động của cơ quan, đơn vị; theo dõi sát tình  hình 

thực tiễn, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh; 

tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức quản lý, điều hành bằng những việc làm cụ 

thể, thiết thực. 

3. Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đối với công tác quản lý và 

thực hiện nhiệm vụ giáo dục, đào tạo; tiếp tục kiểm tra, đôn đốc các đơn vị triển 

khai thực hiện các Đề án lớn của ngành Giáo dục và Đào tạo4. Các đơn  vị trực 

thuộc khối trung học phổ thông, rà soát các nội dung dạy học chương trình lớp 

12 gắn với quá trình củng cố và ôn tập cho học sinh; chú trọng việc phân hóa, 

dạy học theo đối tượng hiệu quả. 

4 Tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, nhất là 

đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ hệ thống hành chính nhà nước và đổi mới 

việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, số hóa, thúc đẩy giải quyết 

thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. 

5. Khẩn trương triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà 

nước năm 2023 được giao theo đúng quy định. Triển khai quyết liệt, hiệu quả các 

giải pháp đẩy mạnh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Thực 

hiện tốt các nội dung liên quan đến ngành Giáo dục và Đào tạo trong Chương 

trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, 03 Chương trình mục tiêu quốc gia 

ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2023, bảo đảm các mục tiêu đề ra. 

6. Tăng cường thu hút, huy động các nguồn lực xã hội đầu tư cho giáo dục 

và đào tạo; trong đó, ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu bảo 

đảm thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. 

7.  Kịp thời khen thưởng hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng các 

tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật, xuất sắc và tinh thần phục vụ Nhân dân 

trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhất là đối với những hành động, tấm 

gương, nghĩa cử cao đẹp, có tính lan tỏa, ảnh hưởng tích cực trong đơn vị, trong 

Ngành, cộng đồng và xã hội. 

 

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

                                                 
4 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum thông 

qua Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Kon Tum thông qua Đề án phát triển đội ngũ giáo viên mầm non và phổ thông ngành Giáo dục và Đào tạo 

tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 

năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum thông qua Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh 

dân tộc thiểu số tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 
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Nơi nhận:                                                                        
- Như trên; 

- Phòng GDĐT các huyện, thành phố; 

- Trung tâm GDTX-GDNN các huyện;  

- Giám đốc; các PGĐ Sở GDĐT (để biết); 

- Lưu: VT, VP.   

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

  

Phạm Thị Trung 
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