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THÔNG BÁO 

Kết luận của Đồng chí Trần Hoài Đức - Phó Chủ tịch UBND huyện 

 tại buổi làm việc đê triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 

 2020 – 2021 của Trung tâm GDNN - GDTX  

 

Ngày 29/5/2020, Đồng chí Trần Hoài Đức, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch 

UBND huyện đã chủ trì cuộc họp để triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 

2020 – 2021 của Trung tâm GDNN - GDTX huyện Đức Thọ, cùng dự có đại diện 

lãnh đạo Cơ quan Tổ chức - Nội vụ, Phòng Giáo dục và đào tạo, Phòng Lao động 

thương binh và Xã hội, Phòng Tài Chính - Kế hoạch, Văn phòng Cấp ủy - Chính 

quyền; ở Trung tâm: có Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ, giáo viên Trung tâm 

GDNN - GDTX.  

Sau khi nghe Giám đốc Trung tâm báo cáo tình hình thực trạng về cơ sở vật 

chất, công tác dạy và học, công tác nhân sự của trường hiện nay và kế hoạch tuyển 

sinh năm học 2020 – 2021, ý kiến phát biểu của các thành phần dự họp, đồng chí 

Phó Chủ tịch UBND kết luận như sau: 

Trong thời gian qua, Trung tâm đã có những đóp góp tích cực thực hiện 

chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới của huyện nhà, đó là đào tạo nghề 

cho hàng trăm lao động nông thôn, tạo việc làm nâng cao thu nhập. Đặc biệt là 

thực hiện tốt chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT, liên kết đào tạo trung 

cấp nghề cho học sinh đảm bảo tốt phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS theo 

Quyết đinh 522/QĐ-TTg và Nghị quyết 96/2018/NQ-HĐND tỉnh Hà Tĩnh. Điều 

này cho thấy vai trò, nhiệm vụ của Trung tâm rất quan trọng trong giai đoạn hiện 

nay.  

Tuy nhiên, qua thực trạng cơ sở vật chất, điều kiện phục vụ dạy học hiện nay 

chưa đảm bảo. Cụ thể: nhà xe, thư viện, phòng sinh thí nghiệm – thực hành, bàn 

ghế học sinh, bàn ghế giáo viên, bảng chống lóa, vôi – ve và một số hạng mục 

khác. Đội ngũ giáo viên chưa đủ về số lượng, thiếu cán bộ quản lý nên ảnh hưởng 

không nhỏ đến việc dạy và học của Trung tâm. 

Để tăng cường cơ sở vật chất, bổ sung đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý 

cho Trung tâm đảm bảo điều kiện hoạt động tốt trong thời gian tới, đồng chí Phó 

Chủ tịch UBND huyện giao: 

1. Đối với Trung tâm GDNN – GDTX: 

- Chủ động tham mưu với UBND trong việc xây dựng cơ sở vật chất của 

Trung tâm cần ưu tiên các hạng mục trực tiếp cho hoạt động dạy học, phục vụ cho 

sinh hoạt của học sinh; các hạng mục đang còn thiếu phải xây mới và cần phải 

nâng cấp để đáp ứng trong việc dạy và học, lập tờ trình gửi UBND huyện để trình 

HĐND huyện xem xét quyết định. 



- Tăng cường vận động, kêu gọi các cá nhân, tổ chức để xã hội hóa trong 

việc xây dựng cơ sở vật chất và mua sắm thiết bị dạy học; đảm bảo điều kiện thực 

hiện chương trình GDTX cấp THPT. Chủ động liên kết với trường Cao đẳng hoặc 

Trung cấp nghề có chất lượng để đào tạo nghề cho những học sinh có nhu cầu; 

Phối hợp giám sát, quản lý chất lượng dạy học; tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ 

năng sống cho học sinh. 

- Rà soát, quy hoạch tổng thể trung tâm để bố trí các công trình hợp lý theo 

quy định. Trồng cây xanh, cây bóng mát trong khuôn viên nhà trường theo quy 

hoạch để tạo cảnh quan xanh sạch đẹp. 

- Về công tác cán bộ: Trung tâm đề nghị tuyển dụng thêm 01 biên chế để đủ 

10 biên chế theo Thông báo của Sở Nội vụ và bổ nhiệm 02 vị trí Phó giám đốc (01 

phó giám đốc phụ trách giáo dục thường xuyên, 01 phó giám đốc phụ trách giáo 

dục nghề nghiệp, đề nghị Trung tâm phối hợp với Cơ quan tổ chức – Nội vụ làm tờ 

trình gửi UBND huyện để xem xét quyết định. 

2. Các phòng liên quan: 

- Phòng lao động TBXH: Tăng cường phối hợp với Trung tâm GDNN – 

GDTX trong công tác dạy nghề, đào tạo nghề cho lao động nông thôn. 

- Phòng Giáo dục - Đào tạo: Chủ trì, phối hợp với Trung tâm làm tốt công tác 

phân luồng học sinh sau tốt nghiệp đảm bảo tỷ lệ 27% học sinh sau tốt nghiệp vào 

học tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo Quyết định 1206/QĐ-UBND tỉnh. 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch: Xem xét, nghiên cứu đề xuất của Trung tâm, 

Tham mưu với UBND huyện để trình HĐND huyện hỗ trợ kinh phí để Trung tâm 

mua sắm một số trang thiết bị dạy học, bàn ghế học sinh bảo đảm điều kiện cho 

năm học mới 2020 – 2021. 

- Cơ quan Tổ chức - Nội vụ: Phối hợp, hướng dẫn Trung tâm GDNN - GDTX 

trong việc xin tuyển dụng biên chế, bổ nhiệm các Phó Giám đốc của trung tâm theo 

đúng quy định. 

Trên đây là nội dung thông báo kết luận của Đồng chí Phó Chủ tịch UBND 

huyện tại cuộc họp với Trung tâm GDNN - GDTX về xây dựng cơ sở và công tác 

nhân sự, UBND huyện thông báo để các phòng, ngành liên quan, Trung tâm 

GDNN - GDTX được biết để thực hiện./. 
 

  Nơi nhận: 
- TT. HU - TT.HĐND huyện;     

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;  

- Phòng GD&ĐT; TCKH, GD – ĐT, TCNV; 

Trung tâm GDNN-GDTX; 

- Văn phòng Cấp ủy – CQ huyện; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 
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