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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 3,
kế hoạch công tác tháng 4 năm 2021
A. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 3
I. Công tác chính trị tư tưởng
- Tổ chức có hiệu quả các hoạt động thi đua “Dạy tốt, học tốt”; 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).
- Toàn ngành tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nghiên cứu, học
tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
- Các đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng phong trào
thi đua “Cán bộ, giáo viên, người lao động ngành Giáo dục chung sức, hiện thực
hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng” giai
đoạn 2021-2030.
II. Kết quả lãnh, chỉ đạo hoạt động chuyên môn của ngành
1. Chỉ đạo hoạt động dạy và học
- Tập trung chỉ đạo các đơn vị, trường học nâng cao chất lượng giáo dục,
đặc biệt là việc thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng toàn diện; thực hiện
đảm bảo chương trình giảng dạy theo kế hoạch; xây dựng kế hoạch ôn tập cho
học sinh khối 12; bồi dưỡng học sinh tham gia đội tuyển quốc gia dự thi
Olympic quốc tế, năm 2021 và chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức khảo sát chất
lượng học kỳ II năm học 2020-2021.
- Hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị, trường học tăng cường kiểm tra, giám
sát việc thực hiện các quy định về xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh, thân
thiện, phòng chống bạo lực học đường, thương tích trong các cơ sở giáo dục
mầm non; tham mưu với lãnh đạo địa phương, phối hợp với phụ huynh học sinh
bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để đảm bảo phục vụ tốt công tác chăm
sóc, giáo dục trẻ.
- Triển khai, hướng dẫn các đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh tổ chức lựa
chọn, giới thiệu sách giáo khoa lớp 2, lớp 6; triển khai bồi dưỡng Modul 3,
Chương trình GDPT 2018 cho cán bộ quản lý, giáo viên theo kế hoạch và hướng
dẫn của Bộ GD&ĐT.
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- Phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục dạy thí điểm chương trình địa
phương thuộc bộ tài liệu địa phương chương trình lớp 2 và chương trình lớp 6
tại một số cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.
- Tổ chức triển khai công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm học 20202021 theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT.
2. Tham gia Cuộc thi nghiên cứu KHKT cấp quốc gia dành cho học
sinh trung học năm học 2020-2021
Đoàn học sinh tỉnh Thanh Hóa có 02 dự án tham gia cuộc thi, kết quả: Có
01 dự án đạt giải Nhất quốc gia, được Ban Tổ chức chọn tham gia dự thi quốc tế
và 01 dự án đạt giải Triển vọng.
3. Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật
- Hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị, trường học triển khai thực hiện các kế
hoạch: Công tác tuyên truyền đảm bảo an toàn giao thông năm 2021; chiến lược
bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong Ngành GD&ĐT, giai đoạn
2021-2030 và Kế hoạch thực hiện Quyết định số 2152/QĐ-TTg ngày
18/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án kéo dài thời gian thực
hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Ngành Giáo dục.
- Tổng hợp, báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của
Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh”; kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/8/2016
của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với
công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; kết
quả 8 năm thực hiện Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.
4. Công tác đảm bảo các điều kiện cho dạy và học, hoạt động của nhà trường
- Tổ chức duyệt kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục năm học 20212022 với các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.
- Tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định về việc cấp
gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cho học sinh trong học kỳ II, năm học 2020-2021; Kế
hoạch kiểm định chất lượng giáo dục năm 2021; phương án tổ chức tuyển sinh
lớp 10 THPT năm học 2021-2022.
- Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quy định Tiêu chí lựa chọn sách
giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông; thành lập các hội đồng lựa chọn sách
giáo khoa lớp 2, lớp 6; phê duyệt kế hoạch và dự toán kinh phí tổ chức lựa chọn
sách giáo khoa, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên sử dụng sách giáo khoa
trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh, năm học 2021-2022.
- Hướng dẫn, chỉ đạo quán triệt việc thực hiện chuẩn nghề nghiệp giáo
viên các cấp học, bậc học.
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- Tổng hợp, báo cáo Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh 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 và kết quả thực hiện Nghị định số
125/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định về trường của cơ quan Nhà nước, tổ
chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân.
- Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục các cơ sở giáo dục tại huyện
Nông Cống và thành phố Thanh Hóa.
5. Tổ chức thanh tra, kiểm tra
5.1. Thanh tra công tác quy hoạch mạng lưới trường lớp; tuyển sinh;
chống bạo hành, quản lý nhóm trẻ tư thục và việc thực hiện chương trình giáo
dục phổ thông các năm học 2019-2020, 2020-2021 tại Phòng GD&ĐT huyện
Thọ Xuân, kết quả:
- Ưu điểm: Phòng GD&ĐT đã tham mưu kịp thời, có hiệu quả cho Huyện
ủy, HĐND, UBND huyện ban hành cơ chế, chính sách, kế hoạch để phát triển
giáo dục, như: Kế hoạch sáp nhập các trường MN, TH, THCS, TH&THCS trên
địa bàn huyện giai đoạn 2020-2025; phương án bố trí giáo viên, nhân viên năm
học 2020-2021; phương án xét tuyển giáo viên MN, TH năm 2020; phương án
điều động, luân chuyển cán bộ quản lý các trường MN, TH và THCS; Kế hoạch
kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng của Ngành
GD&ĐT năm học 2020-2021.
Năm học 2020-2021, huyện đã sáp nhập được 09 trường, trong đó: Mầm
non sáp nhập 04 trường thành 02 trường; Tiểu học sáp nhập 03 trường thành 01
và THCS sáp nhập 02 trường thành 01; thực hiện điều động giáo viên từ cụm
trường thừa đến cụm trường thiếu, từ trường thừa đến trường thiếu, trường thiếu
ít đến trường thiếu nhiều để đáp ứng tốt hơn việc dạy và học.
Hướng dẫn, chỉ đạo đồng bộ, kịp thời việc thực hiện nhiệm vụ năm học
2020-2021 đến các đơn vị, trường học trên địa bàn huyện.
- Hạn chế: Còn thiếu nhiều phòng học, phòng học bộ môn; nhiều phòng
học xuống cấp, phòng thư viện diện tích không đủ so với quy định. Đội ngũ giáo
viên chưa đồng bộ về cơ cấu; thiếu nhiều giáo viên (Mầm non, 27 người; Tiểu
học 31 người), thừa thiếu cục bộ giáo viên THCS; một bộ phận giáo viên năng
lực chuyên môn còn hạn chế, cao tuổi, chậm đổi mới phương pháp giảng dạy,
ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học hạn chế.
5.2. Kiểm tra chuyên môn bậc học Mầm non tại thị xã Bỉm Sơn
- Ưu điểm: Phòng GD&ĐT đã tham mưu kịp thời, có hiệu quả với chính
quyền địa phương; hướng dẫn, triển khai nhiệm vụ năm học, hướng dẫn việc
thực hiện các khoản thu ngoài ngân sách đến các cơ sở giáo dục trên địa bàn thị
xã kịp thời, đảm bảo theo quy định; tổ chức tập huấn cho cán bộ, giáo viên về
công tác bồi dưỡng thường xuyên nghiêm túc, hiệu quả; chuẩn bị tốt các điều
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kiện cho việc thực hiện chương trình GDMN sau chỉnh sửa; công tác phổ cập
cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi đảm bảo duy trì; số nhóm, lớp học 2 buổi/ngày đạt
100%. Các cơ sở giáo dục trên địa bàn thị xã từng bước tổ chức triển khai và
thực hiện nhiệm vụ năm học đảm theo kế hoạch, nhà trường xanh, sạch, đẹp,
môi trường thân thiện. Trình độ trên chuẩn của cán bộ quản lý, giáo viên đạt
77,4%; số phòng học kiên cố đạt 89,5%.
- Hạn chế: Còn thiếu nhiều phòng học, phòng vệ sinh (20 phòng học, 20
phòng vệ sinh, chiếm tỷ lệ 12%); một số trường mầm non đã được công nhận
đạt chuẩn quốc gia nhưng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ chăm sóc và giáo
dục trẻ đã xuống cấp, chưa được đầu tư và nâng cấp; số giáo viên chưa đạt
chuẩn còn 12%.
5.3. Kiểm tra công tác chuyên môn và chỉ đạo việc ôn thi tốt nghiệp THPT
tại các huyện Mường Lát, Quan Hóa
- Ưu điểm: Phòng GD&ĐT các huyện tham mưu có hiệu quả cho UBND
huyện việc tuyển dụng giáo viên; tổ chức hội thảo giới thiệu sách giáo khoa, lựa
chọn, bồi dưỡng giáo viên dạy lớp 6 theo Chương trình GDPT 2018; đã triển
khai đầy đủ, kịp thời nhiệm vụ trọng tâm năm học; tích cực chỉ đạo đổi mới
phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, dạy học tiếp cận phẩm chất và
năng lực đến các cơ sở giáo dục. Chỉ đạo quyết liệt việc giao chỉ tiêu và thực
hiện các giải pháp nâng cao chất lượng toàn diện.
Các trường THPT đã triển khai đầy đủ và từng bước thực hiện nhiệm vụ
trọng tâm năm học đảm bảo theo hướng dẫn; thực hiện chương trình, cập nhật và
tổ chức triển khai hoạt động chuyên môn đảm bảo theo quy định; chủ động xây
dựng kế hoạch và triển khai kịp thời việc ôn thi tốt nghiệp THPT theo kế hoạch.
Các trường: Trường THCS & THPT Quan Hóa, THPT Quan Hóa tích cực đầu
tư, cải tạo, nâng cấp sở sở hạ tầng trường học.
- Hạn chế: Đội ngũ cán bộ, giáo viên trên địa bàn hai huyện còn thiếu, cơ
ở vật chất một số trường học còn thiếu, đã xuống cấp (Trường THPT Mường
Lát, Trường THPT Quan Hóa). Việc đổi mới phương pháp dạy học còn nhiều
lúng túng, cách thức tổ chức dạy học còn nặng về thuyết giảng, chưa tích cực
rèn luyện tư duy độc lập cho học sinh, hiệu quả hợp tác hoạt động nhóm còn
thấp. Số lượng học sinh bỏ học nhiều (Trường THPT Mường Lát 49 học sinh).
5.3. Kiểm tra công tác xét tốt nghiệp THCS; tuyển sinh các lớp đầu cấp;
công tác quản lý, cấp phát văn bằng; công tác Kiểm định chất lượng giáo dục
và công nhận đạt chuẩn quốc gia tại huyện Triệu Sơn, kết quả.
Phòng GD&ĐT, các trường THPT huyện Triệu Sơn thực hiện việc xét
công nhận tốt nghiệp THCS, tuyển sinh đầu cấp (lớp 6 THCS, lớp 10 THPT);
quản lý, cấp phát văn bằng; công tác kiểm định chất lượng giáo dục, công nhận
đạt trường đạt chuẩn quốc gia đảm bảo theo quy định.
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Tuy nhiên, Phòng GD&ĐT cần tích cực chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên
địa bàn huyện cập nhật thường xuyên, đầy đủ hệ thống văn bản hướng dẫn, chỉ
đạo của Bộ, của Sở GD&ĐT; các trường THPT công lập cần thực hiện tốt hơn
công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường chuẩn quốc gia,
trong đó chú trọng đến việc xây dựng, triển khai kế hoạch tự đánh giá, phân tích,
đánh giá, bổ sung những hạng mục còn thiếu, còn chưa đảm bảo để thực hiện
kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường chuẩn quốc gia đạt hiệu quả.
6. Tổ chức hội nghị, tập huấn chuyên đề
Phối hợp với các nhà xuất bản và Viettel Thanh Hoá tổ chức hội thảo trực
tuyến giới thiệu sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 Chương trình GDPT 2018.
7. Công tác khác
Sở GD&ĐT làm việc với huyện Thường Xuân về công tác GD&ĐT; làm
việc Trường Đại học Vinh về công tác phối hợp tổ chức các hoạt động, công tác
đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và phối hợp với Sở GD&ĐT Nghệ An tổ chức Hội
nghị trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý Nhà nước về GD&ĐT.
Đánh giá chung: Toàn Ngành đã tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu
quả các nhiệm vụ theo kế hoạch công tác tháng 3, như: Tổ chức các phong trào thi
đua “Dạy tốt, học tốt”; 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); tăng cường chỉ đạo các đơn vị, trường học tập trung nâng cao
chất lượng dạy và học, chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức khảo sát chất lượng học
kỳ II năm học 2020-2021, xây dựng kế hoạch ôn tập cho học sinh khối 12.
B. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 4
I. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng
Tổ chức các hoạt động thi đua “Dạy tốt, học tốt”; các hoạt động văn hóa,
văn nghệ, thể thao tham gia chào mừng Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất
Đất nước (30/4), Quốc tế Lao động (1/5).
II. Công tác lãnh, chỉ đạo hoạt động chuyên môn
1. Tổ chức khảo sát chất lượng học kỳ II năm học 2020-2021 đảm bảo an
toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.
2. Tổ chức ôn tập, khảo sát chất lượng học sinh lớp 12 thi tốt nghiệp
THPT năm 2021.
3. Tổ chức hội thi Sáo Recorder cho giáo viên và học sinh tiểu học cấp tỉnh.
4. Hướng dẫn tổng kết, bình xét thi đua khen thưởng năm học 2020-2021.
5. Tổ chức tập huấn chuyên đề theo kế hoạch của bộ GD&ĐT.
6. Triểm khai, thiết lập Hệ thống theo dõi thực hiện nhiệm vụ đối với các
đơn vị trực thuộc.Xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành.
7. Thanh tra, kiểm tra các đơn vị, trường học và cơ sở giáo dục.
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8. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các đề án đã được Chủ tịch UBND tỉnh
phê duyệt; hoàn thiện các đề án, dự án được UBND tỉnh giao năm 2021.
C. LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 4
Ngày

Thứ

Nội dung công việc

01

Năm

Phối hợp với Đại học Hồng Đức dự giờ sinh viên
thực tập sư phạm (hết 03/4)

03

05

06

07

08

10

14

15

Tổ chức Hội thi “Tìm hiểu về công tác kiểm tra,
giám sát công đoàn và hướng dẫn hoạt động của
Bảy
Ban Thanh tra nhân dân” năm 2021, tại Cụm thi đua
Miền núi (hết 04/4).
Kiểm tra chuyên môn và chỉ đạo ôn thi tốt nghiệp
Hai
huyện Bá Thước (hết 06/4).
Thanh tra việc thực hiện công tác kiểm tra, kiểm tra
nội bộ trường học; bố trí đội ngũ cán bộ, giáo viên;
Ba thực hiện công khai theo Thông tư 36 năm học
2019-2020 và 2020-2021 tại Phòng GDĐT huyện
Như Thanh (hết 07/4).
- Kiểm tra thực hiện Nghị quyết 29/BCH TW và
việc sử dụng Bộ tài liệu học tập, kể chuyện về Bác
Tư Hồ huyện Nga Sơn.
- Kiểm tra công tác Văn phòng, công tác CCHC
năm học 2020- 2021 tại Lang Chánh.
- Kiểm tra công tác quản lý, chỉ đạo chuyên môn và
công tác phổ cập cho trẻ 5 tuổi; công tác quản lý
Năm
trường, nhóm lớp độc lập tư thục.
- Dự Tổng kết cuộc thi An Toàn Giao thông quốc gia.
- Tổ chức Hội thi “Tìm hiểu về công tác kiểm tra,
giám sát công đoàn và hướng dẫn hoạt động của
Ban Thanh tra nhân dân” năm 2021, tại Cụm thi đua
Bảy
Đồng bằng ven biển, thành phố (hết 10/4).
- Dự tập huấn thực hiện Thông tư 26 về kiểm tra đánh
giá kết quả học tập của học sinh THPT (hết 13/4).
Kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường
Tư
đạt chuẩn quốc gia
- Kiểm tra công tác: Giáo dục chính trị, học sinh
sinh viên, y tế trường học, pháp chế và việc thực
hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên và
học sinh (hết 16/4).
- Tổ chức họp Hội đồng chọn sách giáo khoa lớp 6
Năm
năm học 2021-2022 (hết 25/4).
- Triển khai, thực hiện nhiệm vụ năm học; triển khai
chương trình chương trình giáo dục phổ thông mới;
thực hiện chế độ chính sách cho học sinh, giáo viên
và các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục năm

Đơn vị
chủ trì
GDTrH

Địa điểm

CĐN

Các trường
THPT tổ
chức TT SP
Cẩm Thủy

GDTrH

Bá Thước

Thanh tra

Như Thanh

GDTrH

Nga Sơn

Văn phòng

Lang Chánh

GDMN

Nghi Sơn

GDTrH
CĐN

Nha Trang
TPTH

GDTrH

Nghệ An

GDMN

TPTH

CTTT

Bỉm Sơn

GDTrH

TPTH

Thanh tra

Mường Lát

7

17

Bảy

18

CN

20

Ba

21
22

Tư
Năm

23

Sáu

26

Hai

27

Ba

học 2019-2020 và 2020-2021 tại Phòng GDĐT và
Trường THPT Mường Lát (hết 17/4).
Dự Lễ trao quà Chia khó năm 2021
Tập huấn triển khai Thông tư 26 về kiểm tra đánh
giá kết quả học tập của học sinh THPT (hết 20/4).
- Kiểm tra công tác chuyên môn GDTH.
- Tập huấn các đội tuyển tham gia Hội khỏe Phù
Đổng toàn quốc lần thứ X.
Kiểm tra công tác giáo dục xuyên trên địa bàn các
huyện: Vĩnh Lộc, Yên Định, Triệu Sơn (hết 23/4).
Tổ chức khảo sát chất lượng lớp 9 năm học 20202021 (hết 24/4).
Kiểm tra công tác quản lý, hồ sơ viên chức và phân
công nhiệm vụ viên chức; đánh giá xếp loại viên
chức, thực hiện quy định giảng dạy của cán bộ quản
lý các trường THPT huyện Như Thanh.
Hội thi Sáo recorder cấp tỉnh dành cho giáo viên và
học sinh tiểu học (hết 28/4).
Tổ chức khảo sát chất lượng lớp 12 năm học 20202021 (hết 29/4).

Nơi nhận:
- VP Bộ GD&ĐT (để báo cáo);
- Lãnh đạo Sở (để chỉ đạo);
- Các phòng, ban CQ Sở (để thực hiện);
- Các Phòng GDĐT, đơn vị trực thuộc (để thực hiện);
- Lưu: VT, VP.

CĐN

Bá Thước

GDTrH

TPTH

GDTH
GDTrH

Sầm Sơn
TPTH

QLĐT&
GDTX

TCCB

Vĩnh Lộc,
Yên Định,
Triệu Sơn
Các trường
THCS
Như Thanh

GDTH

TPTH

GDTrH

Các trường
THPT

GDTrH

GIÁM ĐỐC

Trần Văn Thức

