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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 5,
kế hoạch công tác tháng 6 năm 2021
A. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 5
I. Công tác chính trị tư tưởng
- Tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” và 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 Quốc Hội
khóa XV và Bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
- 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 đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn
1. Hoạt động dạy và học
- Tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị, trường học quán triệt cán bộ,
giáo viên và học sinh, chủ động thực hiện tốt các giải pháp phòng, chống Covid19 theo chỉ đạo tại Công điện số 02-CĐ/TU ngày 06/5/2021 của Ban Thường vụ
Tỉnh uỷ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống Covid-19 trên địa bàn
tỉnh; Công điện số 09/CĐ-UBND ngày 05/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về
việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19.
- Tập trung hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị, trường học hoàn thành kế
hoạch giảng dạy và học tập học kỳ II (trước ngày 15/5/2021); tổ chức thi, đánh
giá xếp loại học sinh học kỳ II và năm học; hoàn thành kế hoạch giảng dạy năm
học và bế giảng năm học 2020-2021 (trước ngày 20/5/2021); hoàn thành việc
xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp
THCS năm học 2020-2021. Đến nay, 100% các trường học, sơ sở giáo dục trên
địa bàn tỉnh đã hoàn thành kế hoạch giảng dạy, đánh giá xếp loại học sinh và tổ
chức bế giảng năm học 2020-2021. Riêng, đối với học sinh khối 12 vẫn tiếp tục
ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2021 theo kế hoạch.
- Hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị, trường học chuẩn bị các điều kiện cần
thiết để kích hoạt hệ thống dạy học trực tuyến phục vụ cho việc ôn tập đối với
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học sinh khối 12 trong trường hợp dịch, bệnh Covid-19 tiếp tục có diễn biến
phức tạp, khó lường.
- Tiếp tục tăng cường việc chỉ đạo ôn thi tốt nghiệp THPT năm học 20202021 đối với các trường THPT, các cơ sở giáo dục có dạy học chương trình
GDTX hệ THPT.
- Tích cực chỉ đạo các đơn vị, trường học chuẩn bị các điều kiện cần thiết
để tổ chức kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 và kỳ thi Tốt
nghiệp THPT năm 2021 đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.
2. Tổ chức hội nghị, tập huấn
- Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi năm 2020 và triển khai nhiệm vụ
công tác thi năm 2021, tham dự hội nghị có lãnh đạo, chuyên viên phòng
GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố; Hiệu trưởng các trường THPT, THCS&
THPT, Giám đốc trung tâm GDNN - GDTX và Hiệu trưởng các trường có dạy
chương trình GDTX bậc THPT.
Hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả tổ chức công tác thi năm 2020, rút ra
bài học kinh nghiệm và đặc biệt là xây dựng các giải pháp thực hiện công tác thi
năm 2021 đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế trong tình hình dịch, bệnh
Covid-19 có nhiều diễn biến, phức tạp, khó lường.
- Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa cấp tỉnh hoàn thành việc lựa chọn sách
giáo khoa lớp 1, lớp 2 và lớp 6 năm học 2021-2022.
Nhìn chung công tác tổ chức hội nghị, tập huấn được thực hiện nghiêm túc,
đúng kế hoạch, đúng thành phần, đảm bảo chất lượng theo mục tiêu đề ra.
3. Công tác khác
- Các thành viên tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội Ngành Giáo dục và
Đào tạo Thanh Hóa tham gia Hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử của
những người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026.
- Hướng dẫn các đơn vị, trường học Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ
đến các cơ quan quản lý theo quy định; công tác bình xét khen thưởng thi đua
năm học 2020-2021.
Nhận xét chung: Toàn Ngành đã kịp thời triển khai và thực hiện nghiêm
túc, có hiệu quả việc hoàn thành thành kế hoạch giảng dạy và học tập; tổ chức
thi, đánh giá xếp loại học sinh học kỳ II và năm học; tổ chức bế giảng năm học
2020-2021 theo Quyết định điều chỉnh kế hoạch thời gian năm học 2020-2021
của Chủ tịch UBND tỉnh; hoàn thành việc xét công nhận hoàn thành chương
trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2020-2021; tập trung
chỉ đạo các đơn vị, trường học thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng chống
dịch, bệnh Covid-19 đồng thời tổ chức ôn tập có hiệu quả, chất lượng cho học
sinh khối 12 dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
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B. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 6
I. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng
Tham gia tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi (1/6), tháng
hành động vì trẻ em, Ngày Gia đình Việt Nam.
II. Công tác lãnh, chỉ đạo hoạt động chuyên môn
1. Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (theo lịch của Bộ GD&ĐT).
2. Tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022.
3. Chỉ đạo các trường THPT và phối hợp với UBND các huyện, thị, thành
phố xây dựng kế hoạch biên chế giáo viên năm học 2021-2022.
4. Tổ chức hội nghị tập huấn chuyên đề theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT.
5. Hội đồng Thi đua khen thưởng Ngành Giáo dục cấp tỉnh họp, bình xét
thi đua năm học 2020-2021.
6. Báo cáo Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh kết quả thực hiện các lĩnh vực công
tác, kết quả năm học 2020-2021.
7. Các phòng giáo dục và đào tạo huyện, thị, thành phố và đơn vị trực thuộc
nộp SKKN năm học 2020-2021 về Sở GD&ĐT.
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./.
Nơi nhận:
- Ban TG Tỉnh ủy (để báo cáo);
- VP Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh (để báo cáo);
- Ban Giám đốc (để chỉ đạo);
- Lưu: VT, VP.
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