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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 7;
kế hoạch công tác tháng 8 năm 2021
Thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và Kế hoạch năm học 2020-2021, Sở Giáo dục
và Đào tạo (GDĐT) Thanh Hoá báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7 và kế
hoạch công tác tháng 8 năm 2021, như sau:
A. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 7 NĂM 2021
I. Công tác chính trị tư tưởng
- Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện Kỳ thi tốt nghiệp
THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2021; tuyên truyền các
biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; công tác an ninh trật tự, an toàn
trường học; công tác phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước cho học sinh.
- Tham gia tích cực cùng chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động kỷ niệm
Ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7), công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, thăm hỏi các gia
đình thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng.
- Nắm bắt dư luận, tâm tư của công chức, viên chức, người lao động trong
Ngành để định hướng dư luận, đảm bảo tư tưởng ổn định.
II. Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn
1. Hoạt động, dạy học
- Tiếp tục chỉ đạo các trường THPT, các cơ sở giáo dục có giảng dạy chương
trình GDTX cấp THPT ôn tập, củng cố kiến thức cho học sinh lớp 12 bằng các hình
thức trực tuyến hoặc trực tiếp, để tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đạt hiệu
quả cao nhất; khuyến nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động tham gia làm
nhiệm vụ thi, học sinh lớp 12 không ra khỏi địa phương để đảm bảo an toàn cho đến
khi hoàn thành nhiệm vụ và tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
- Hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị, trường học hoàn thành việc tổ chức đánh giá
xếp loại cán bộ, giáo viên và học sinh; tuyên truyền, nâng cao nhận thức của học
sinh, phụ huynh học sinh trong việc thực hiện đảm bảo các quy định về an toàn
giao thông đường bộ, tránh các tai nạn rủi ro, thương tích, đuối nước trong thời
gian học sinh nghỉ hè.
Tiếp tục chỉ đạo, chấn chỉnh việc tổ chức dạy thêm, học thêm trong thời gian
nghỉ hè, trong đó yêu cầu: Tất cả các đơn vị, trường học và giáo viên không tổ
chức dạy thêm, học thêm, dạy trước chương trình dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả
trong và ngoài nhà trường từ cấp Tiểu học, THCS, THPT và GDTX (riêng trường
chuyên Lam Sơn nếu có nhu cầu tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi trong thời gian hè
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để chuẩn bị cho các kì thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế thì nhà trường xây
dựng kế hoạch triển khai và báo cáo bằng văn bản).
- Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, cơ sở giáo dục mầm non thực hiện tốt công tác
tuyên truyền, hướng dẫn các gia đình việc nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em trong dịp
nghỉ hè; thực hiện chế độ dinh dưỡng khoa học, hợp lý; đảm bảo an toàn, phòng
chống tai nạn thương tích cho trẻ em.
- Hướng dẫn các trung tâm ngoại ngữ, tin học, các đơn vị hoạt động giáo dục
kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khoá, tư vấn du học và các cơ sở
giáo dục mầm non hoạt động trở lại, trong tình hình mới của Covid-19 vẫn tiếp tục
đề cao cảnh giác, tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước nguy cơ dịch bệnh, tổ chức
thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo về công
tác phòng, chống dịch Covid-19 của các cấp.
- Tiếp tục tổng hợp, thẩm định hồ sơ xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen
thưởng năm học 2020-2021 đối với các đơn vị trực thuộc. Thành lập Hội đồng
đánh giá SKKN năm học 2020-2021.
- Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2021-2022.
- Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở giáo dục chuẩn bị các điều kiện cho năm học
2021-2022.
2. Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021
- Ngành Giáo dục, các sở, ngành liên quan và các địa phương trong tỉnh đã
quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo,
UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trong việc chuẩn bị
các điều kiện cơ sở vật chất; công tác bảo đảm an ninh - trật tự; các biện pháp
phòng chống dịch Covid-19 cho thí sinh và cán bộ làm nhiệm vụ thi.
- Kỳ thi tuyển tốt nghiệp THPT năm 2021 được tổ chức vào các ngày 07 và
08/7/2021:
+ Toàn tỉnh thành lập 01 Hội đồng thi với 75 điểm thi, đặt tại các trường
THPT của các huyện, thị xã, thành phố; tổng số phòng thi là 1.742 phòng; số thí
sinh đăng ký dự thi là 40.247 người, trong đó: 38.583 thí sinh là học sinh lớp 12
(THPT: 35.306; GDTX: 4.941), 1.664 thí sinh tự do (THPT: 1.582, GDTX: 82); số
thí sinh chỉ xét tốt nghiệp THPT là 12.253; số thí sinh xét tốt nghiệp THPT và xét
tuyển sinh đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) là 26.517; số thí sinh chỉ xét tuyển sinh
ĐH, CĐ là 1.477; tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên phục vụ điều động làm
nhiệm vụ tại các điểm thi 6.500 người; tỷ lệ thí sinh dự thi đạt 99.64%; có 01 thí
sinh vi phạm quy chế thi; không có cán bộ làm công tác thi vi phạm quy chế thi.
Toàn tình bố trí 11 phòng thi cho 17 thí sinh liên quan đến dịch Covid-19 (trong đó
có 4 thí sinh diện F2) dự thi tại các huyện Thường Xuân, Lang Chánh, Ngọc Lặc,
Thiệu Hoá, Nga Sơn, Quảng Xương và thị xã Nghi Sơn (các trường Tĩnh Gia 1 và
Tĩnh Gia 2). Công tác chấm thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.
+ Kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021: có 37.942 thí sinh đỗ tốt nghiệp
(đạt tỉ lệ 97,99%), trong đó khối THPT có: 33.533 thí sinh đỗ tốt nghiệp (chiếm tỉ
lệ 99%); giáo dục thường xuyên có: 4.409 thí sinh đỗ tốt nghiệp (chiếm tỉ lệ
90,91%). Điểm trung bình các môn thi là 6,3571, xếp thứ 32 cả nước (tăng 12 bậc
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so với năm 2020); toàn tỉnh có 20.339 lượt thí sinh đạt điểm 9 trở lên và 1.288 lượt
thí sinh đạt điểm 10 (xếp thứ 3 toàn quốc chỉ sau Hà Nội, TP Hồ Chí Minh về số
lượng điểm 10); các môn thi có điểm 10, gồm: toán (7 bài thi), Vật lý (3 bài thi),
Hoá học (10 bài thi), Sinh học (20 bài thi), Lịch sử (20 bài thi), Địa lý (18 bài thi),
Giáo dục công dân ( 1.094 bài thi), tiếng Anh (116 bài thi), Ngữ Văn không có bài
thi điểm 10 nhưng có điểm đứng thứ 3 toàn quốc; tổng số thí sinh có điểm thi từ 27
điểm trở lên là 1.362 em, trong đó khối A là 177 em, khối B: 126 em, khối A1: 267
em, khối C: 298 em và khối D: 494 em.
Đánh giá chung: Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trên địa bàn tỉnh đã diễn
ra an toàn cả trong quy chế chuyên môn, trong công tác phòng, chống dịch Covid19 và ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới; kết quả kỳ thi đã phản ánh đúng thực chất
công tác chỉ đạo, quản lý và chất lượng dạy học của các nhà trường. Trong kỳ thi
không có hiện tượng tiêu cực xảy ra ở tất cả các khâu in sao đề, coi thi, chấm
thi,…Có được kết quả này là do sự chỉ đạo kịp thời, sát sao của Ban Chỉ đạo thi
cấp tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của Ban Chỉ đạo thi cấp huyện, các Sở, ban, ngành
cấp tỉnh; các trường Đại học được Bộ GD&ĐT phân công làm nhiệm vụ kiểm tra,
giám sát để tổ chức kỳ thi; cùng với sự nỗ lực của các thầy cô giáo, các em học
sinh. Vì vậy, kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của tỉnh được học sinh, phụ
huynh và xã hội đồng tình đánh giá cao.
3. Công tác đảm bảo chất lượng và các điều kiện cho hoạt động dạy và
học
- Tiếp tục thực hiện quy trình các bước trình cơ quan có thẩm quyền ban hành
Nghị quyết về Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn 2021-2025 và
Quy định mức thu tối đa các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục
của nhà trường và tiếp nhận các khoản tài trợ của các tổ chức, cá nhân đối với các
cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh.
- Tiếp tục hoàn thiện Kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo viên và nhân viên
trường học các trường THPT khu vực miền núi, nhân viên trường học các trường
chuyên biệt và kế toán các trường THPT khu vực miền xuôi năm học 2021 trên cơ
sở góp ý của Sở Nội vụ; hoàn thành việc sắp xếp, bố trí, điều động giáo viên dôi dư
tại các đơn vị trực thuộc.
- Thực hiện quy trình bổ nhiệm lại cán bộ quản lý các đơn vị trực thuộc; bổ
nhiệm chức danh Hiệu trưởng Trường THPT Đào Duy Từ, Hiệu trưởng Trường
THPT Hậu Lộc 1.
- Hoàn thành tổng hợp nhu cầu bộ SGK lớp 1,2 và lớp 6 của các phòng GDĐT
gửi các nhà xuất bản kịp thời phục vụ năm học mới 2021-2022; hướng dẫn đánh
giá và chấm điểm “ Đơn vị học tập” theo Thông tư số 22/TT-BGDĐT ngày
06/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị, cơ sở giáo dục mầm non thực hiện chuyên
đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021-2025.
- Triển khai Đề án sắp xếp các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và
trường phổ thông có nhiều cấp học trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025.
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- Hướng dẫn, chỉ đạo các trường THPT (công lập và ngoài công lập) rà soát,
thống kê số liệu phục vụ xây dựng Đề án phát triển đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo
dục đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện Chương trình GDPT năm 2018 giai đoạn
2021-2025, định hướng đến năm 2030.
- Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, trường học trên địa bàn toàn tỉnh triển khai các
biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19 trước diễn biến mới của dịch
bệnh; rà soảt các đối tượng lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn trong
đại dịch Covid-19 dự kiến được hỗ trợ đối với các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở
các cấp giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông gửi Sở
Lao động – Thương binh và Xã hội.
- Hoàn thành việc rà soát thực hiện chế độ, chính sách trên địa bàn các xã,
thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025;
giao chỉ tiêu phấn đấu cho các huyện miền núi để thực hiện mục tiêu cụ thể của
Chương trình phát triển kinh tế- xã hội khu vực miền núi giai đoạn 2021-2025.
4. Tổ chức hội nghị, tập huấn
- Tổ chức hội thảo khoa học phản biện “Chương trình nâng cao chất lượng
giáo dục tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2021-2025”.
- Tập huấn trực tuyến sử dụng sách giáo khoa Tiếng Anh Macmillan Next
Morve Lớp 1 và Lớp 2 theo chương trình GDPT 2018.
- Hội nghị trực tuyến lấy ý kiến về phương án cắt, giảm, đơn giản hoá các quy
định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục.
- Tập huấn cho giáo viên dạy học Lớp 9 năm học 2021-2022 trong chương
trình GDPT hiện hành theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực.
- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng năng lực cho cán bộ, giáo viên về tăng cường
tiếng Việt cho học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số.
- Tập huấn trực tuyến xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường cho cán bộ,
giáo viên các trường THCS, THPT trên địa bàn tỉnh.
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.
5. Tổ chức thanh tra, kiểm tra
- Kiểm tra công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, các điều kiện phục vụ Kỳ thi
tốt nghiệp THPT năm 2021 tại các trường THPT đặt điểm thi.
- Thanh tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại các trường
THPT đặt điểm thi, công tác chấm thi tại Hội đồng chấm thi trên địa bàn tỉnh.
- Kiểm tra, rà soát việc tiếp nhận, bảo quản, sử dụng trang thiết bị dạy học lớp
1 năm học 2020-2021.
- Kiểm tra và chỉ đạo cơ sở kiểm tra giải quyết đơn thư hoặc phản ánh của báo
chí.
Nhìn chung công tác thanh tra, kiểm tra có nhiều đổi mới, thực hiện đúng
chức năng, nhiệm vụ trong quá trình thanh tra, kiểm tra.
6. Các hoạt động khác
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- Phối hợp với BTC Cuộc thi Đại sứ văn hoá đọc cấp tỉnh năm học 2020-2021
tham gia cấp quốc gia.
- Hoàn thành bài thi tham gia cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền
viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng” trên địa bàn tỉnh năm
2021.
- Kiểm định đánh giá ngoài và công nhận trường THPT Nông Cống 4 đạt
chuẩn quốc gia.
- Báo cáo tổng kết Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục
pháp luật trong nhà trường”; sơ kết Đề án “ Tăng cường quản lý, giáo dục chính trị
tư tưởng đối với học sinh, sinh viên trên môi trường mạng đến năm 2025”.
- Tổ chức thẩm định thành lập 02 trung tâm: Smart Edu (huyện Thọ Xuân);
ABCS Kids (huyện Quảng Xương); Cấp phép hoạt động giáo dục cho 06 trung
tâm: HS Star (huyện Vĩnh Lộc); Happy HD (huyện Thọ Xuân); Moonlight (TP
Thanh Hoá); Green Education (TP Thanh Hoá); ACE (TP Sầm Sơn, TP Thanh
Hoá); Cấp phép cho 01 Công ty hoạt động GDKNS: Công ty TNHH Thiên Tườngchi nhánh Thanh Hoá (TP Sầm Sơn).
- Hoàn thành công tác tuyển sinh vào các trường phổ thông Vùng cao Việt
Bắc, trường Hữu Nghị T78; tuyển chọn học sinh tham gia học tại các trường THCS
và THPT Nam Việt theo đúng tiêu chí hướng dẫn của quỹ học bổng Vừ A Dính.
- Triển khai hưởng ứng Tuần lễ “Hưởng về thành phố mang tên Bác”; ủng hộ
Công đoàn giáo dục các tỉnh Miền Nam bị thiệt hại do dịch bệnh Covid-19. Kết
quả cuộc vận động đã quyên góp ủng hộ được: 13 tấn gạo, gần 600 thùng mỳ tôm,
gần 1,6 tấn rau, củ, quả, 1440 lít nước mắm, hơn 6 tấn nhu yếu phẩm (lạc, đường,
cá khô…) và 88 triệu tiền mặt; tham gia ủng hộ “ Chuyến xe yêu thương” đợt 1 hỗ
trợ Công đoàn giáo dục tỉnh Bình Dương với tổng số tiền 30 triệu đồng.
Đánh giá chung: Toàn Ngành hoàn thành chương trình giáo dục đảm bảo
theo kế hoạch; tham mưu xây dựng chương trình, đề án đảm bảo tiến độ; công tác
phòng chống Covid-19 được tăng cường thực hiện. Tổ chức thành công Kỳ thi tốt
nghiệp THPT năm học 2020-2021 an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.
B. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2021
I. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng
- Tổ chức các hoạt động tham gia kỷ niệm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành
công và Quốc khánh (2/9).
- Triển khai công tác phòng, chống Covid-19 theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo
cấp tinh, quốc gia.
II. Công tác lãnh, chỉ đạo hoạt động chuyên môn
1. Tổ chức hội nghị, tập huấn chuyên đề theo kế hoạch của Bộ GDĐT.
2. Tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2020-2021; triển khai nhiệm vụ năm
học 2021-2022.
3. Các đơn vị, trường học báo cáo công tác chuẩn bị cho khai giảng năm học
2021-2022.
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4. Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra các đơn vị, trường học chuẩn bị công tác khai
giảng năm học 2021-2022.
5. Hoàn thành phúc khảo cho Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học
2021-2022 và Kỳ thi tốt nghiệp năm 2021.
6. Tiếp tục hoàn thiện Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn
2021-2025 và Quy định mức thu tối đa các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt
động giáo dục của nhà trường và tiếp nhận các khoản tài trợ của các tổ chức, cá
nhân đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh.
7. Rà soát, sắp xếp đội ngũ cán bộ, giáo viên chuẩn bị cho năm học mới 20212022. Tham mưu cho UBND tỉnh Kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo viên và
nhân viên trường học các trường THPT khu vực miền núi, nhân viên trường học
các trường chuyên biệt và kế toán các trường THPT khu vực miền xuôi năm học
2021.
C. LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2021
Ngày

Thứ

31/7

Bảy

6-10
12/8

Sáu
Tư

18/8
(dự kiến)

Tư

20

Sáu

Nội dung công việc
Dự tập huấn trực tuyến modun4 do Bộ
GDĐT tổ chức (hết 2/8).
Kiểm tra các trung tâm ngoại ngữ.
Kiểm định chất lượng giáo dục và công
nhận trường đạt chuẩn quốc gia.

Đơn vị
chủ trì

Địa điểm

GDTrH

Sở GDĐT

Thanh tra

Các huyện, thị
xã, thành phố

GDMN,
GDTH

Cẩm Thuỷ

Sở GD&ĐT và
Hội nghị Tổng kết năm học 2020-2021;
27 điểm cầu các
Văn phòng
triển khai nhiệm vụ năm học 2021huyện, thị xã,
2022.
thành phố
Tập huấn cho giáo viên dạy học các
môn bắt buộc lớp 9 trong CT GDPT
GDTrH
TP ThanhHoá
hiện hành theo hướng phát triển phẩm
chất và năng lực 9 (hết 30/8).

Nơi nhận:
- Ban TG Tỉnh uỷ (để báo cáo);
- Văn phòng Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh (để báo cáo);
- Ban Giám đốc (để chỉ đạo);
- PA03 Công an tỉnh (để phối hợp)
- Các phòng Cơ quan Sở;
- Phòng GD&ĐT, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

Trần Văn Thức

