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Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 4,
kế hoạch công tác tháng 5 năm 2021
A. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 4
I. Công tác chính trị tư tưởng
- Toàn ngành 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 Giải phóng
miền Nam thống nhất Đất nước (30/4), Quốc tế Lao động (1/5).
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Bầu cử đại biểu HĐND các cấp
nhiệm kỳ 2021-2026 và Bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV.
- 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.
- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Hải đoàn 128 tổ chức tuyên truyền
đến hơn 7.000 cán bộ, giáo viên và học sinh các trường THPT trên địa bàn tỉnh về
biển đảo gắn với tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải
quân trong thời kỳ mới.
II. Kết quả lãnh, chỉ đạo hoạt động chuyên môn của ngành
1. Chỉ đạo hoạt động dạy và học
- Hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị, trường học tăng cường quán triệt cán bộ,
giáo viên và học sinh thực hiện tốt các giải pháp phòng, chống Covid-19 theo
hướng dẫn của Chính phủ, UBND tỉnh và của ngành Y tế.
- Hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị, trường học tăng cường công tác kiểm tra,
giám sát cơ sở giáo dục mầm non trong việc thực hiện các quy định về môi trường
an toàn, lành mạnh, thân thiện; phòng chống tai nạn, thương tích, bạo lực học
đường; kiên quyết xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của
pháp luật đối với các tổ chức và cá nhân để xảy ra mất an toàn đối với trẻ; phát
triển Chương trình giáo dục nhà trường phù hợp với văn hóa, điều kiện thực tế của
địa phương, của nhà trường và khả năng, nhu cầu của trẻ; đẩy mạnh thực hiện
phương châm giáo dục“chơi mà học, học bằng chơi”.
- Tập trung chỉ đạo các đơn vị, trường học hoàn thành chương trình giảng dạy
theo kế hoạch năm học; tiếp tục tổ chức ôn tập cho học sinh khối 12; chuẩn bị tốt
các điều kiện tổ chức thi học kỳ II năm học 2020-2021 và kỳ thi tốt nghiệp THPT
năm 2021.
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- Hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị, trường học thực hiện công tác tuyển sinh vào
lớp 10 THPT năm học 2021-2022; xét tốt nghiệp THCS năm học 2020-2021, tổ chức
cho học sinh đăng ký thi tốt nghiệp và xét tuyển cao đẳng, đại học năm 2021.
- Tổ chức khảo sát chất lượng lớp 9, lớp 12 năm học 2020-2021 đảm bảo
nghiêm túc, an toàn, hiệu quả.
2. Tham gia, tổ chức các kỳ thi, hội thi cấp tỉnh, cấp quốc gia
- Đoàn học sinh tỉnh Thanh Hóa tham dự vòng Trung kết Cuộc thi "An toàn
Giao thông cho nụ cười ngày mai" năm học 2020 - 2021 do Bộ GD&ĐT tổ chức, kết
quả: Đạt 01 giải Nhất, 06 giải Nhì, 20 giải Ba và 20 giải Khuyến khích.
- Tổ chức Hội thi Sáo recorder cấp tỉnh dành cho giáo viên và học sinh tiểu
học, toàn tỉnh có 120 tiết mục của 24/27 huyện, thị xã, thành phố tham gia dự thi,
kết quả: Đối với giải toàn đoàn có 02 giải Nhất (huyện Thọ Xuân, Ngọc Lặc), 06
giải Nhì, 16 giải Ba; đối với cá nhân, tập thể có 08 giải Nhất, 34 giải Nhì, 78 giải Ba.
- Công đoàn Ngành Giáo dục tổ chức Hội thi “Tìm hiểu về công tác kiểm tra,
giám sát của công đoàn và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân” năm 2021, cho
hơn 90 trường THPT, THCS&THPT trên địa bàn tỉnh.
Việc tham gia, tổ chức các kỳ thi, hội thi được Ban tổ chức chuẩn bị chu đáo,
diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.
3. Công tác đảm bảo cơ chế, chính sách cho người học
- Hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị, trường học triển khai thực hiện công tác trẻ
em, "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2021.
- Phối hợp với các Sở Tài chính, Ban Dân tộc thực hiện kiểm tra khảo sát, điều
chỉnh danh mục địa bàn (thôn, bản) và khoảng cách học sinh không thể đi đến trường
và trở về nhà trong ngày theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ.
- Tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án
"Đảm bảo dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học
sinh, sinh viên để nâng cao sức khỏe, dự phòng bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo
đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản" giai đoạn 2021 - 2025.
- Tổng hợp báo cáo Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh kết quả 10 năm thực hiện Nghị
quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ
thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; kết quả triển
khai thực hiện Chương trình "Điều ước cho em" trong ngành Giáo dục; kết quả
thực hiện Thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT ngày 18/12/2017 về việc hướng dẫn
thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông và Thông tư
số 33/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 về việc hướng dẫn công tác xã hội trong
trường học của Bộ GD&ĐT; đề xuất đổi mới mô hình giáo dục các trường phổ
thông Dân tộc nội trú, phổ thông Dân tộc bán trú và đánh giá tình hình thực hiện
các chính sách ưu tiên phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số trong lĩnh
vực giáo dục và đào tạo.
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4. Công tác đảm bảo các điều kiện cho hoạt động của trường học
- Tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục
năm học 2021-2022; quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa, kế hoạch và dự
toán kinh phí tổ chức lựa chọn sách giáo khoa; bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên
về sử dụng sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa
bàn tỉnh, năm học 2021 - 2022.
- Tham mưu cho Chủ tịch UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và
ban hành phương án thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2021-2022 và kỳ thi tốt
nghiệp THPT năm 2021.
- Tổng hợp báo cáo Bộ GD&ĐT về thực trạng, các điều kiện tổ chức dạy học
tin học và ngoại ngữ bậc tiểu học.
5. Tổ chức thanh tra, kiểm tra
5.1. Kiểm tra công tác văn phòng, công tác cải cách hành chính tại phòng
GDĐT và trường THPT Lang Chánh, kết quả:
- Ưu điểm: Phòng GD&ĐT và trường THPT Lang Chánh đã tổ chức triển
khai, thực hiện nghiêm túc kế hoạch năm học; công tác quản lý, điều hành sát sao,
hiệu quả; công tác dạy, học có nền nếp; công tác văn thư lưu trữ, CNTT, thi đua
khen thưởng, cải cách hành chính được triển khai thực hiện cơ bản đảm bảo theo
quy định; cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được tăng cường đáp ứng yêu cầu
dạy và học; khuôn viên trường lớp từng bước được quy hoạch khang trang xanh,
sạch, đẹp; an ninh trường học đảm bảo.
- Hạn chế: Cán bộ phụ trách công tác Văn thư lưu trữ tại các nhà trường Mầm
non, Tiểu học, THCS chủ yếu là kiêm nhiệm, chưa được tập huấn, bồi dưỡng
nghiệp vụ; công tác văn thư lưu trữ có nội dung thực hiện chưa đảm bảo theo quy
định. Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ cho quản lý, công tác dạy, học môn Tin
học còn thiếu, đã xuống cấp (Trường THPT Lang Chánh).
5.2. Kiểm tra việc thực hiện công tác chính trị tư tưởng, học sinh và công tác
pháp chế năm học 2020-2021 tại thị xã Bỉm Sơn, kết quả:
- Ưu điểm: Phòng GD&ĐT đã ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các
nhà trường triển khai đầy đủ nội dung công tác thuộc lĩnh vực chính trị tư tưởng,
pháp chế và học sinh. Các nhà trường được kiểm tra đã xây dựng kế hoạch, tổ chức
triển khai cơ bản đảm bảo theo yêu cầu.
- Hạn chế: Hệ thống hồ sơ minh chứng theo các nội dung lĩnh vực công tác
của một số trường chưa đầy đủ, chủ yếu mới dừng lại ở việc xây dựng kế hoạch,
chưa đánh giá kết quả triển khai thực hiện các hoạt động cụ thể;
Việc triển khai đến cán bộ, giáo viên, học sinh hưởng ứng và tham gia các
Cuộc thi trực tuyến: “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh”, “Giao thông học đường” còn hạn chế, kết quả đạt được chưa cao.
Công tác tư vấn tâm lý cho học sinh đã được triển khai thực hiện song nhiều đơn vị
chưa quan tâm, chưa xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng năm học, chưa bố trí được
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phòng tư vấn tâm lý riêng biệt. Đa số các nhà trường không có cán bộ y tế chuyên
trách. Việc cập nhật văn bản quy phạm pháp luật mới còn chưa kịp thời.
5.3. Kiểm tra công tác giáo dục mầm non tại thị xã Nghi Sơn, kết quả:
- 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, 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 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%, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể
nhẹ cân là 3,2%, suy dinh dưỡng thể thấp còi là 3,1%. 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.
- Hạn chế: Còn thiếu nhiều phòng học, phòng vệ sinh (số phòng học tạm còn
9,5%, phòng học nhờ còn 7,5%; phòng vệ sinh còn thiếu là 88 phòng); thiếu nhiều
giáo viên (theo Quyết định số 3185 còn thiếu 64 CBQL và giáo viên), số cán bộ
quản lý, giáo viên chưa đạt trình độ chuẩn còn 43 người (chiếm tỷ lệ 5%). Tỷ lệ
huy động trẻ đến trường còn thấp (nhà trẻ chỉ đạt 7,9%, trẻ mẫu giáo chỉ đạt 82%).
Tỷ lệ trường mầm non đạt chuẩn quốc gia còn thấp (mức độ 1 26%, toàn thị xã
chưa có trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2). Việc thực hiện Chuyên đề
"Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" chưa hiệu quả.
5.4. Kiểm tra công tác chuyên môn và chỉ đạo việc ôn thi tốt nghiệp THPT tại
huyện Bá Thước, kết quả:
- Ưu điểm: Phòng GD&ĐT đã tham mưu có hiệu quả cho UBND huyện việc
tuyển dụng giáo viên; tổ chức hội thảo giới thiệu, lựa chọn sách giáo khoa, bồi
dưỡng giáo viên dạy lớp 6 theo Chương trình GDPT 2018; triển khai đầy đủ, kịp
thời nhiệm vụ trọng tâm năm học đến các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện; 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. 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: THPT Bá Thước, THCS&THPT Bá Thước tích cực đầu tư, cải tạo, nâng
cấp cơ sở hạ tầng trường học, khuôn viên, cảnh quan xanh, sạch, đẹp.
- Hạn chế: Đội ngũ giáo viên THCS còn thừa, thiếu cục bộ, nhất là các môn đặc
thù, như: Tin học, Âm nhạc, Mĩ thuật; thiếu nhiều giáo viên THPT (Trường THPT
Bá Thước thiếu 5 giáo viên; Trường THCS&THPT Bá Thước thiếu 12 giáo viên),
cơ sở vật chất một số trường học còn thiếu, đã xuống cấp (Trường THPT Bá Thước
nhiều công trình đã xuống cấp, Trường THPT Hà Văn Mao thiếu nhà hiệu bộ, phòng
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học bộ môn). 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. Chất lượng thi học sinh giỏi cấp
tỉnh còn thấp, hệ thống giải pháp nâng cao chất lượng đại trà chưa khả thi.
5.5. Kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia
Tiếp tục tổ chức thực hiện việc đánh giá ngoài và kiểm định chất lượng giáo
dục theo kế hoạch, trong tháng 4, toàn tỉnh có 11 cơ sở giáo dục (03 trường Mầm
non, 03 trường Tiểu học, trường 02 Trung học cơ sỏ, 01 trường TH&THCS) được
tổ chức đánh giá ngoài và kiểm định chất lượng giáo dục.
6. Tổ chức hội nghị, tập huấn
- Tổ chức tập huấn triển khai thực hiện Thông tư 26/TT-BGDĐT về việc
kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh THPT cho 950 cán bộ quản lý, giáo
viên cốt cán các trường THPT trên địa bàn tỉnh.
- Tập huấn các đội tuyển tham gia Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X.
- Tổ chức họp Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 năm học 2021-2022.
Việc tổ chức hội nghị, tập huấn được Ban tổ chức chuẩn bị chú đáo, khoa học
và đảm bảo mục tiêu theo kế hoạch đề ra.
7. Công tác khác
- Tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Thứ trưởng Bộ GD&ĐT về kiểm tra
việc thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn
tỉnh Thanh Hóa.
- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ngành và đơn vị có
liên quan làm việc với Đoàn Thanh tra Bộ GD&ĐT về thanh tra trách nhiệm quản
lý nhà nước về giáo dục của UBND tỉnh Thanh Hóa.
- Phối hợp với Chi cụ Vệ sinh an toàn thực phẩm kiểm tra công tác vệ sinh an
toàn thực phẩm tại bếp ăn trong các trường học tại thị xã Bỉm Sơn và huyện Hà
Trung; phối hợp cùng Đoàn kiểm tra công tác y tế trường học kiểm tra công tác y
tế học đường tại các cơ sở giáo dục huyện Quảng Xương.
- Công Đoàn giáo dục phối hợp với Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức
Chương trình tư vấn hướng nghiệp và trao học bổng, trao quà hỗ trợ cho cán bộ, giáo
viên, người lao động và học sinh các trường THPT: Nông Cống 2, Triệu Sơn 5, Tĩnh
Gia 1, Tĩnh Gia 3, Quảng Xương 4 với tổng số tiền 105 triệu đồng; phối hợp với Phòng
Khám mắt Trạng Nguyên, Công ty Thương Mại và xuất nhập khẩu Hợp Thành Thanh
Hóa, Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoàng Hà, Nhà Thuốc Bình Vân tổ chức Chương
trình “Khám mắt học đường”, cấp phát thuốc miễn phí cho cán bộ, giáo viên, học sinh
tại Trường THCS&THPT Bá Thước với tổng số tiền 30 triệu đồng. Tổ chức “Chia
khó” cho Trường THPT Mường Lát với tổng số tiền 70 triệu đồng.
Đánh giá chung: Toàn Ngành đã triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác
tháng 4/2021, như: Tích cực tham gia các hoạt động chào mừng kỷ niệm 46 năm
Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao
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động thiết thực, ý nghĩa; công tác thanh tra, kiểm tra được tiến hành theo kế hoạch;
nền nếp dạy và học trong các nhà trường được duy trì ổn định, nền nếp; đội ngũ
cán bộ, giáo viên ổn định, yên tâm công tác. Toàn ngành tập trung nâng cao chất
lượng giáo dục, tổ chức khảo sát chất lượng học sinh lớp 9, lớp 12 năm học 20202021; tích cực chuẩn bị các điều kiện tổ chức kiểm tra chất lượng học kỳ II năm
học 2020-2021; kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 và kỳ thi tốt
nghiệp THPT năm 2021.
B. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 5
I. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng
- Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao tham gia chào mừng kỷ niệm 67
năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2021); Ngày sinh nhật Bác
Hồ (19/5).
- Tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Bầu cử đại biểu HĐND các
cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và Bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV.
II. Công tác lãnh, chỉ đạo hoạt động chuyên môn
1. Chỉ đạo các đơn vị, trường học hoàn thành kế hoạch giảng dạy và học tập học
năm học 2020-2021 của giáo dục mầm non; giáo dục phổ thông; giáo dục thường
xuyên (hệ BTVH) (trước ngày 25/5/2021); sẵn sàng kích hoạt hệ thống dạy và học
trực tuyến trong trường hợp dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp, khó lường.
2. Các trường học tổ chức thi học kỳ II; hoàn thành công tác đánh giá xếp loại
học sinh học kỳ II và cả năm, bình xét thi đua năm học 2020-2021.
3. Hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị, trường học hoàn thành việc xét công nhận
hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học
2020-2021 (hoàn thành trước ngày 15/6/2021).
4. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 20212022 và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
5. Hội nghị tổng kết công tác thi năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác thi
năm 2021; Hội nghị Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và tuyển sinh lớp
10 THPT năm học 2021-2022.
6. Tham gia Cuộc thi nghiên cứu KHKT cấp quốc tế dành cho học sinh trung
học năm 2021.
7. Rà soát đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, tham mưu cho UBND tỉnh tuyển
dụng, thăng hạng viên chức giáo dục.
8. Các vùng thi đua tổ chức Hội nghị bình xét thi đua năm học 2020-2021.
9. Hoàn thành việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 và lớp 6 năm học
2021-2022.
10. Thanh tra, kiểm tra các đơn vị, trường học và cơ sở giáo dục.
11. Kết thúc năm học 2020-2021 của Giáo dục mầm non; giáo dục phổ thông;
GDTX (hệ BTVH) (trước ngày 31/5/2021).
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12. 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 5
Ngày

Thứ

Nội dung công việc

Đơn vị
chủ trì
GDTH
GDTrH
GDTrH

Các hội đồng cấp tỉnh tổ chức lựa chọn sách giao
khoa lớp 1, lớp 2, lớp 6 theo kế hoạch (hết 10/5)
Sơ kết 3 năm thực hiện đề án 522 về giáo dục hướng
10
Hai
nghiệp, phân luồng.
- Kiểm tra thực hiện Nghị quyết 29/BCH TW và
GDTrH
việc sử dụng Bộ tài liệu học tập, kể chuyện về Bác
11
Ba Hồ tại huyện Nga Sơn;
- Kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận
GDMN
trường đạt chuẩn quốc gia tại huyện Thiệu Hóa.
Hội nghị bình xét thi đua năm học 2020-2021 vùng Văn phòng
12
Tư
thi đua Ven biển, thị xã, thành phố.
- Hội nghị bình xét thi đua năm học 2020-2021 vùng Văn phòng
13
Năm thi đua Đồng bằng, trung du;
- Tập huấn chương trình TEMIS (hết 14/5).
GDTrH
- Hội nghị bình xét thi đua năm học 2020-2021 vùng
14
Sáu
Văn phòng
thi đua Miền núi.
Kiểm định chất lượng và công nhận trường đạt
GDTrH
15
Bảy
chuẩn quốc gia tại Trường THPT Nông Cống 3.
- Kiểm tra chuyên môn và chỉ đạo ôn thi tốt nghiệp
GDTrH
THPT tại các huyện: Lang Chánh, Ngọc Lặc,
17
Hai Thường Xuân (hết 20/5);
- Kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận
GDTH
trường đạt chuẩn quốc gia tại huyện Thọ Xuân.
- Kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận
GDTH
trường đạt chuẩn quốc gia tại huyện Yên Định.
- Kiểm tra công tác quản lý, chỉ đạo chuyên môn;
GDMN
18
Ba quản lý trường, nhóm lớp độc lập tư thục tại huyện
Nông Cống.
- Hội nghị tổng kết công tác thi năm 2020 và triển
Khảo thí
khai nhiệm vụ công tác thi năm 2021.
Tổ chức tập huấn các đội tuyển tham gia Hội khỏe
GDTrH
20
Năm
Phù Đổng toàn quốc lần thứ X.
Kiểm định chất lượng và công nhận trường đạt
GDTrH
26
Tư
chuẩn quốc gia tại Trường THPT Ngọc Lặc.
Kiểm định chất lượng và công nhận trường đạt
GDTrH
27
Năm
chuẩn quốc gia tại huyện: Nông Cống, Triệu Sơn.
Bồi dưỡng nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy môn
GDTrH
28
Sáu
Tiếng Anh (30/5).
Nơi nhận:
GIÁM ĐỐC
6

Năm

- Bộ GD&ĐT (để báo cáo);
- Lãnh đạo Sở (để chỉ đạo);
- Phòng PA03, Công an tỉnh (để phối hợp);
- Các phòng, ban CQ Sở (để thực hiện);
- Các phòng GD&ĐT, đơn vị trực thuộc (để thực hiện);
- Lưu: VT, VP.

Trần Văn Thức

Địa điểm
TPTH
TPTH
Nga Sơn
Thiệu Hóa
Hậu Lộc
Hà Trung
TPTH
Cẩm Thủy
Nông Cống
Lang Chánh,
Ngọc Lặc,
Thường
Xuân
Thọ Xuân
Yên Định
Nông Cống

TPTH
TPTH
Ngọc Lặc
Nông Cống,
Triệu Sơn
TPTH
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