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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 02,
kế hoạch công tác tháng 03 năm 2021
A. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 02
I. Công tác chính trị tư tưởng
- Toàn ngành tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện,
viết thu hoạch Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 20202025, Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị
quyết Đại hội;
- Đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, trọng tâm
là tuyên truyền về thành công của của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của
Đảng; kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/193003/02/2021); tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;
- Các đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh tổ chức có hiệu quả phong trào thi
đua “Dạy tốt, học tốt”; phát động phong trào thi đua“Tết trồng cây đời đời nhớ
ơn Bác Hồ”, hưởng ứng Tết trồng cây gắn với kế hoạch thực hiện sáng kiến của
Thủ tướng Chính phủ về “trồng 1 tỷ cây xanh trong 5 năm tới”, xây dựng cảnh
quan môi trường “Xanh-sạch-đẹp”, Mừng Đảng - Mừng Xuân - Mừng đất nước
đổi mới.
- Tổ chức đón Tết Nguyên đán Tân Sửu với tinh thần vui tươi, lành mạnh,
an toàn, tiết kiệm, đảm bảo về phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng quy định
của Chính phủ, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
CBGV, NLĐ trong ngành nhìn chung tư tưởng, tâm trạng, đời sống và dư luận
xã hội ổn định, yên tâm, tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước.
II. Kết quả lãnh, chỉ đạo hoạt động chuyên môn
1. Chỉ đạo hoạt động dạy và học
- Hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị, trường học thực hiện việc tổ chức đón Tết
Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 đảm bảo các quy định:
+ 100% cán bộ, giáo viên và học sinh trong ngành GD&ĐT đón Tết Nguyên
đán Tân Sửu năm 2021 lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Các Đơn vị, trường học
trong tỉnh phối hợp cùng với chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên,
trao quà cho các gia đình học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình có
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công với cách mạng, gia đình thương binh, liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các
nhà giáo lão thành và các đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn nhân dịp
năm mới Tân Sửu 2021.
+ Các đơn vị, trường học thực hiện trực Tết, bảo vệ cơ quan 24/24 giờ trong
ngày theo kế hoạch; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo trước, trong và sau Tết.
+ 100% đơn vị, trường học đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn phòng chống
cháy nổ; cập nhật thông tin về tình hình sức khỏe cán bộ, giáo viên, học sinh trong
thời gian nghỉ Tết; tích cực tham gia cùng chính quyền địa phương tổ chức các
hoạt động Mừng Đảng – Mừng Xuân Tân Sửu và phòng, chống dịch COVID-19;
+ Ngày 17/02/2021 tức ngày 06 tháng Giêng năm Tân Sửu, cán bộ, công
chức, NLĐ Cơ quan Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT huyện, thị, thành phố trở lại
làm việc. Riêng trẻ mầm non, học sinh, học viên các trường mầm non, phổ thông,
trung tâm GDNN-GDTX và các cơ sở giáo dục khác trong và ngoài công lập trên
địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ học cho đến hết thứ Bảy ngày 20/02/2021 và đi học trở
lại từ thứ Hai ngày 22/02/2021.
- Chỉ đạo các đơn vị, trường học chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đón
học sinh đi học trở lại, nhanh chóng ổn định nền nếp dạy và học ngay sau kỳ nghỉ
Tết Nguyên đán; chủ động triển khai kế hoạch dạy học trong điều kiện phòng
chống dịch Covid-19; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng
chăm sóc trẻ; tích cực đổi mới dạy học theo hướng phát triển phẩm chất năng lực
học sinh.
2. Công tác triển khai, tuyên truyền, giáo dục pháp luật
- Chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo và các đơn vị trực thuộc Sở phối
hợp với Công an cấp huyện triển khai cấp thẻ căn cước công dân gắn chip cho cán
bộ, công chức, viên chức, nhà giáo, người lao động và học sinh từ đủ 14 tuổi; phối
hợp với Công an tỉnh cấp thẻ căn cước công dân cho cán bộ, công chức và người
lao động Cơ quan Sở GD&ĐT;
- Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, trường học trên địa bàn toàn tỉnh tiếp tục tăng
cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; thực hiện nghiêm túc chế độ
báo cáo định kỳ hằng ngày theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh; tiếp tục
triển khai cài đặt và sử dụng có hiệu quả ứng dụng “An toàn COVID-19” cho
2626 cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh; thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn,
phòng chống ma túy, tội phạm, pháo nổ, an toàn thực phẩm dịp trước, trong và
sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021;
3. Công tác đảm bảo các điều kiện cho dạy và học, hoạt động của nhà trường
3.1. Công tác tăng cường CSVC - thiết bị, đảm bảo các điều kiện cho dạy và học
- Sở GD&ĐT tổ chức góp ý mẫu SGK môn Toán lớp 2; đề nghị UBND tỉnh
trình Bộ GD&ĐT phê duyệt tài liệu giáo dục địa phương lớp 1 tỉnh Thanh Hóa.
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- Chỉ định nhà thầu tư vấn, khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án:
Mua sắm thiết bị triển khai thực hiện Đề án Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại
ngữ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020-2025.
- Sở GD&ĐT yêu cầu Phòng GD&ĐT, đơn vị trực thuộc Sở rà soát các điều
kiện, báo cáo tình hình triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu
nạn, đảm bảo an toàn, an ninh tại các các đơn vị, trường học.
3.2. Công tác tăng cường xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý
- Phối hợp với các huyện, thị, thành phố tổng hợp, kiểm tra số liệu, việc thực
hiện kế hoạch phát triển giáo dục và đội ngũ cán bộ, giáo viên; xác định nhu cầu
đội ngũ cán bộ, giáo viên toàn ngành năm học 2021-2022; nhu cầu giáo viên Tiếng
Anh và Tin học dạy lớp 3 năm học 2022-2023;
4. Công tác thanh tra, kiểm tra đảm bảo yêu cầu
4.1. Kiểm tra tình hình trước và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 tại
một số trường học trên địa bàn huyện Đông Sơn, huyện Nông Cống (trường
THPT: Đông Sơn 1, Đông Sơn 2; trường Phổ thông Nguyễn Mộng Tuân, trường
THCS Đông Văn, trường THPT: Nông Cống 1, Nông Cống 2, Nông Cống 3).
Nhìn chung các đơn vị, trường học đều thực hiện nghiêm túc các quy định của
Chính phủ, của tỉnh, của ngành về quy định đón Tết; công tác an ninh, trật tự, an
toàn được đảm bảo, học sinh trở lại trường đúng thời gian quy định, nhanh chóng
ổn định nền nếp, đảm bảo kế hoạch, chương trình dạy và học; đảm bảo thực hiện
nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.
4.2. Kiểm tra công tác quản lý, chỉ đạo chuyên môn chuyên đề trọng tâm và
công tác phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi; công tác quản lý trường, nhóm, lớp
độc lập tư thục tại Thành phố Thanh Hóa.
- Ưu điểm: PGD đã tham mưu kịp thời các văn bản chỉ đạo các cơ sở giáo
dục trên địa bàn; triển khai thực hiện nội dung văn bản của ngành về các khoản
thu chi đầu năm học đúng theo hướng dẫn; tổ chức tập huấn cho cán bộ giáo viên
về công tác bồi dưỡng thường xuyên thực hiện nghiêm túc có hiệu quả. Chỉ đạo
các nhà trường thực hiện đúng thời gian, kế hoạch năm học; chuẩn bị tốt các điều
kiện cho việc thực hiện chương trình GDMN. Công tác phổ cập cho trẻ mẫu giáo
5 tuổi đảm bảo duy trì; số nhóm, lớp học 2 buổi/ ngày đạt 100%. Sau kỳ nghỉ tết
số trẻ trở lại trường 83,1%. 100% các nhà trường trước khi đón trẻ trở lại đã tổ
chức vệ sinh sạch sẽ trường lớp, chuẩn bị chu đáo các điều kiện để có thể tổ chức
bán trú cho trẻ. Các cháu đến trường đều được giáo viên đón tại cổng trường, đo
thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn trước khi vào lớp. Trình độ trên chuẩn của CBQL và
giáo viên Thành phố đạt 79.6%; số phòng học kiên cố đạt 98,6%.
- Hạn chế: Số phòng học còn thiếu 22 phòng. Một số trang thiết bị phòng
học, phòng chức năng, các thiết bị vệ sinh của một số trường đã được công nhận
đạt chuẩn quốc gia, hằng năm không được cải tạo đã xuống cấp; số giáo viên chưa
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đạt chuẩn còn 75 cô. Số CBQL và giáo viên còn thiếu theo QĐ 3185 của UBND
tỉnh là 161 người.
5. Công tác khác
- Lãnh đạo Sở GD&ĐT tham gia đoàn đại biểu của tỉnh dâng hoa, dâng
hương tại Khu văn hóa tưởng niệm Bác Hồ, Đền thờ các Bà mẹ Việt Nam anh
hùng và các anh hùng liệt sỹ của tỉnh, viếng Nghĩa trang liệt sỹ Hàm Rồng nhân
dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
- Sở GD&ĐT tham gia đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc Tết các nhà
giáo tiêu biểu của tỉnh; đi thăm, kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống nhân dân
huyện Như Xuân, Lang Chánh, đồn Biên phòng Yên Khương.
- Sở GD&ĐT tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định ủy quyền cho
Giám đốc Sở GD&ĐT thành lập đoàn đánh giá ngoài khi cơ sở giáo dục có đề
nghị công nhận đạt chuẩn quốc gia hoặc đồng thời đề nghị công nhận đạt kiểm
định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia năm 2021; xây dựng
Kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2021-2022 của các cơ sở giáo
dục trong toàn tỉnh.
- Sở GD&ĐT xây dựng các kế hoạch: Kế hoạch thực hiện Chương trình giảm
nghèo nhanh và bền vững năm 2021; Kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông
năm 2021; Kế hoạch Theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác
theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 của Sở
GD&ĐT; Kế hoạch thực hiện Quyết định số 272/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày
21/01/2021 về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa,
đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” giai đoạn
2021-2025…..Cung cấp số liệu người DTTS từ 15 tuổi trở lên không biết đọc biết
viết tiếng phổ thông về Ban Dân tộc phục vụ công tác thẩm định hộ nghèo, hộ cận
nghèo năm 2021;
- Thành lập 01 Trung tâm ngoại ngữ (Trung tâm E-Smart, TX Bỉm Sơn);
cấp phép hoạt động giáo dục cho 01 trung tâm GEC Việt Nam (TPTH); chia tách
02 trung tâm: Phương Mai (Hoằng Hoá, Hậu Lộc), Better (Hoằng Hoá); cấp phép
cho Công ty TNHH Đào tạo và Huấn luyện Trí Đức (TPTH) tổ chức hoạt động
giáo dục kỹ năng sống;
- Thanh tra Bộ GD&ĐT làm việc với Sở GD&ĐT để khảo sát, nắm bắt tình
hình chuẩn bị cho thanh tra chuyên ngành vào tháng 3/2021 đối với UBND tỉnh
Thanh Hóa.
- Công đoàn ngành Tổ chức Chương trình “Tết sum vầy- Kết nối yêu thương”
năm 2021, trao hỗ trợ làm nhà mới, sửa nhà từ Quỹ “Mái ấm Công đoàn” cho 02
giáo viên và 48 xuất quà cho CBGV, NLĐ trong ngành với tổng số tiền
132.400.000 đồng. 100% các công đoàn cơ sở đã xây dựng kế hoạch tổ chức các
hoạt động chăm lo Tết Tân Sửu năm 2021 cho CBGV, NLĐ; tổ chức trao quà
“Tết sum vầy năm 2021” với 497 xuất quà với tổng giá trị 522 triệu đồng. Nhiều
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đơn vị xây dựng kế hoạch trao quà cho học sinh nghèo vượt khó, trao 456 xuất
với tổng số tiền 456 triệu đồng; tổ chức chương trình Vòng tay nhân ái kết nối
yêu thương, Xuân yêu thương; làm bánh chưng, hỗ trợ tiền xe cho học sinh về quê
đón Tết…
Trao tiền hỗ trợ của Công đoàn Giáo dục Việt nam từ quỹ “Xã hội Công
đoàn Giáo dục Việt Nam” cho 01 gia đình nhà giáo trường THPT Hoàng Lệ Kha
tử vong do tai nạn giao thông và 01 nhà giáo trường THCS Pù Nhi (Mường Lát)
có chồng hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ với tổng số tiền 10.000.000 đồng.
Nhận xét chung: Toàn Ngành đã thực hiện nghiêm túc có hiệu quả nhiệm
vụ công tác tháng 2 năm 2021: Tổ chức các hoạt động thi đua sôi nổi, thiết thực
và hiệu quả chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam,
Mừng Đảng - Mừng Xuân - Mừng đất nước đổi mới, hướng dẫn, chỉ đạo các đơn
vị, trường học thực hiện đón Tết Nguyên đán Tân Sửu vui tươi, lành mạnh, an
toàn, tiết kiệm, phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo đúng quy định. Trong thời
gian học sinh nghỉ học các nhà trường đã thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống
Covid-19; tất cả cán bộ, giáo viên và học sinh đều an toàn; các đơn vị, trường học
đảm bảo an ninh trật tự. Toàn ngành đã chuẩn bị tốt các đều kiện để học sinh đi
học trở lại và thực hiện đảm bảo chương trình đúng thời gian quy định.
B. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 03 NĂM 2021
I. Về công tác giáo dục chính trị tư tưởng
Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng kỷ niệm
Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí
Minh (26/3); tiếp tục củng cố và xây dựng nền nếp dạy và học; tổ chức tốt các
hoạt động tập thể gắn với các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành.
Hướng dẫn các đơn vị, trường học củng cố, duy trì và ổn định tốt nền nếp
dạy học sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, đảm bảo các quy định phòng, chống
dịch COVID-19; tập trung nâng cao chất lượng dạy và học bằng nhiều giải pháp
sáng tạo, đổi mới, ứng phó kịp thời với diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.
II. Công tác lãnh, chỉ đạo hoạt động chuyên môn
1. Tăng cường chỉ đạo công tác dạy và học trong các nhà trường; xây dựng
kế hoạch ôn tập cho học sinh khối 12.
2. Tổ chức chương trình giới thiệu và lựa chọn sách giáo khoa lớp 2, lớp 6,
chương trình giáo dục 2018.
3. Tổ chức triển khai dạy học trực tuyến tại các cơ sở giáo dục.
4. Tổ chức Sơ kết học kỳ I tại các Trung tâm Học tập Cộng đồng
(TTHTCĐ). Phòng GD&ĐT huyện, thị, thành phố, báo cáo kết quả về Sở
GD&ĐT.
5. Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm hoạt động TTHTCĐ.
6. Tổ chức hội nghị tập huấn theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT.
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7. Triển khai công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm học 2020-2021
(theo kế hoạch của Bộ GDĐT).
8. Thanh tra, kiểm tra các đơn vị, trường học và cơ sở giáo dục./.
C. LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 03 NĂM 2021
Ngày

Thứ

Nội dung công việc

Địa điểm

1

Hai

Kiểm định đánh giá ngoài chất lượng giáo dục trường
THPT Trường Thi.

TP Thanh Hóa

9

10

11

15

19

22

24

25

Ba

Đơn vị chủ
trì
Phòng
GDTrH
Phòng Khảo
thí và
KĐCLGD

Kiểm định chất lượng giáo dục các cơ sở giáo dục.

Nông Cống

Quy hoạch mạng lưới trường lớp; công tác tuyển sinh;
công tác chống bạo hành, quản lý nhóm trẻ tư thục và
triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới năm
học 2019-2020 và 2020-2021 (hết 10/3).

Phòng
GD&ĐT
huyện Thọ
Xuân

Thanh tra

Hội thảo trực tuyến giới thiệu sách giáo khoa lớp 2 và
lớp 6 (hết 12/3)

Phòng họp T2
Nhà C Sở
GD&ĐT

Phòng
GDTH và
Phòng
GDTrH

TP Thanh Hóa

Phòng
GDTrH

TX Bỉm Sơn

Phòng
GDMN

Quan Sơn

Phòng
CTTT

Triệu Sơn

Phòng Khảo
thí và
KĐCLGD

Như Thanh

Phòng
TCCB

Mường Lát
Quan Hóa
Hà Trung
Hậu Lộc
Nga Sơn

Phòng
GDTrH

Tư
Hội thảo giới thiệu trực tuyến sách lớp 6 của các NXB
tại 2 điểm cầu: Hội trường tầng 2 Nhà C, Sở Giáo dục
và Đào tạo và Viettel Thanh Hóa (hết 12/3)
Kiểm tra công tác quản lý, chỉ đạo chuyên môn, công
tác phổ cập cho trẻ 5 tuổi và công tác quản lý trường,
nhóm lớp độc lập tư thục.
Năm Kiểm tra Công tác giáo dục chính trị và HSSV, y tế
trường học, Giáo dục dân tộc, Pháp chế và việc thực
hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên và
học sinh (hết 12/03)
Kiểm tra công tác xét tốt nghiệp THCS; tuyển sinh các
lớp đầu cấp; công tác quản lý, cấp phát văn bằng; công
Hai
tác Kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt
chuẩn quốc gia (hết 16/3).
Kiểm tra công tác quản lý, hồ sơ viên chức và phân
công nhiệm vụ viên chức; đánh giá xếp loại viên chức,
Sáu
thực hiện quy định giảng dạy của cán bộ quản lý các
trường THPT
Hai

Kiểm tra chuyên môn, chỉ đạo ôn thi tốt nghiệp THPT
(hết 24/3)

Tư

Kiểm tra công tác giáo dục xuyên trên địa bàn huyện,
thị xã, thành phố (hết 26/3)

Thực hiện công khai trong nhà trường; công tác tuyển
sinh; quản lý, thực hiện dạy thêm học thêm và quản lý
Năm
điểm, đánh giá xếp loại học sinh năm học 2019-2020
và 2020-2021 (hết 27/3).

Các trường
THPT huyện
Thọ Xuân

Phòng
QLĐT&GD
TX

Thanh tra

7

28

CN

29

Hai

31

Tư

Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về công tác kiểm tra, giám
sát công đoàn; chỉ đạo hoạt động của Ban Thanh tra
nhân dân” năm 2021 cụm đồng bằng Trung du.
Kiểm tra việc sử dụng Bộ tài liệu học tập, kể chuyện
về Bác Hồ
Sơ kết học kì I Trung tâm Học tập cộng đồng

Trường THPT
Lê Văn Hưu
Hậu Lộc
Hội trường T3,
Nhà B, Sở
GD&ĐT

CĐN
Phòng
GDTrH
Phòng
QLĐT&GD
TX
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Nơi nhận:
- Văn phòng Bộ GDĐT (để báo cáo);
- Lãnh đạo Sở (để chỉ đạo);
- Các phòng cơ quan Sở (để thực hiện);
- Các phòng GDĐT, đơn vị trực thuộc Sở (để thực hiện);
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

Trần Văn Thức

