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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 8,
kế hoạch công tác tháng 9 năm 2021
I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2021
1. Công tác chính trị tư tưởng
- Tập trung chỉ đạo các đơn vị, trường học tổ chức các hoạt động tuyên
truyền kỷ niệm 76 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 19/8/2021) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
(02/9/1945-02/9/2021).
- Tổ chức tuyên truyền đến giáo viên, nhân viên, học sinh và các bậc phụ
huynh về những vấn đề trọng tâm của năm học 2021-2022: Năm học đầu tiên thực
hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII
của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX của Tỉnh uỷ (Số 15CTr/TU, ngày 25/5/2021); năm học thứ hai triển khai thực hiện Chương trình giáo
dục phổ thông 2018, là năm đầu thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa
lớp 2 và lớp 6…
- Tích cực triển khai tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo hướng
dẫn của Ban chỉ đạo cấp tỉnh, cấp quốc gia đến các đơn vị, trường học.
- Nắm bắt dư luận, tâm tư của công chức, viên chức, người lao động và học
sinh trong Ngành để định hướng dư luận, đảm bảo công chức, viên chức, người
lao động và học sinh có tư tưởng ổn định và an tâm học tập, công tác.
2. Kết quả lãnh, chỉ đạo chuyên môn của ngành
2.1. Công tác chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới
- Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3045/QĐ-UBND ngày
11/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học
2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường
xuyên.
- Tiếp thu đầy đủ nội dung Hội nghị Tổng kết năm học 2020-2021, phương
hướng, nhiệm vụ năm học 2021-2022 của các cấp học, bậc học; các hội nghị tập
huấn chuyên đề do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Hướng dẫn các đơn vị trực
thuộc tổ chức hội nghị Tổng kết năm học 2020-2021; triển khai phương hướng,
nhiệm vụ năm học 2021-2022.
- Tập trung chỉ đạo các đơn vị, trường học chuẩn bị tốt các điều kiện cho
năm học mới, như: Tu sửa, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng dạy học;
tài liệu, sách giáo khoa phục vụ cho việc dạy và học; tổng vệ sinh nhà trường,
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đảm bảo khuôn viên trường, lớp xanh, sạch, đẹp; thực hiện việc khử khuẩn trường,
lớp và các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của cơ
quan Y tế, ...; tiếp tục quán triệt tinh thần không tổ chức dạy thêm, học thêm trong
thời gian nghỉ hè; tăng cường các biện pháp phòng, chống Covid-19 trong tình
hình mới; đảm bảo công tác an ninh trường học, an toàn giao thông, phòng tránh
đuối nước đối với học sinh trong dịp hè.
- Hướng dẫn các đơn vị, trường học tổ chức Lễ Khai giảng năm học 20212022; xây dựng các phương án, kịch bản để dạy học trực tiếp kết hợp với trực
tuyến; xác định trọng tâm, nội dung, kiến thức cốt lõi trong tổ chức dạy học; xây
dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường, kế hoạch môn học trong
điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài.
- Hoàn thành việc giao chỉ tiêu số lượng người làm việc cho các đơn vị trực
thuộc Sở năm học 2021-2022; bố trí giáo viên hoàn thành nghĩa vụ; điều động
giáo viên dôi dư và thuyên chuyển công tác ở các đơn vị trực thuộc.
- 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.
- Tiếp tục 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.
- Hoàn thành việc biên soạn cấu trúc đề thi học sinh giỏi lớp 9 và lớp 12 cấp
tỉnh; phối hợp với các nhà xuất bản và các đơn vị liên quan cung ứng SGK kịp
thời tới các phòng Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh phục vụ cho năm học
mới 2021 - 2022. Tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt kinh phí mua SGK lớp 1,
lớp 2 trang cấp cho thư viện các cơ sở giáo dục tiểu học thuộc khu vực miền núi
và vùng khó khăn để cho học sinh lớp 1, lớp 2 thuộc các vùng này được mượn
SGK năm học 2021-2022.
2.2. Công tác phúc khảo các kỳ thi
Hoàn thành việc tổ chức phúc khảo Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm
học 2021 - 2022 và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đảm bảo nghiêm túc, đúng
quy chế. Trong đó:
- Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT: Có 1.388 bài thi đăng ký phúc khảo;
kết quả phúc khảo: 173 thí sinh thay đổi điểm, 98/173 thí sinh trúng tuyển vào các
trường THPT trên địa bàn tỉnh.
- Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021: Có 635 bài phúc khảo, gồm: 153 bài
thuộc môn Tự luận và 482 bài Trắc nghiệm (Toán: 167, Tiếng Anh: 66, Lý: 70,
Hoá: 64, Sinh: 24, Sử: 52, Địa: 29, GDCD: 10). Kết quả: bài Trắc nghiệm: 0/482
bài phúc khảo thay đổi điểm; bài Tự luận: 91/153 bài thay đổi kết quả (trong đó
có 14 bài xuống điểm, 77 bài lên điểm sau phúc khảo).
2.3. Tổ chức Hội nghị, tập huấn
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Công tác tổ chức Hội nghị, tập huấn được thực hiện theo kế hoạch, trang
trọng, ý nghĩa, đảm bảo chất lượng, mục tiêu đề ra:
- Tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết năm học 2020-2021, triển khai
phương hướng, nhiệm vụ năm học 2021-2022 của toàn Ngành. Theo đó, năm
học 2020-2021 Ngành Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đã đạt được một số kết
quả nổi bật, như:
+ Hệ thống, trường lớp, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của hơn 2000
cơ sở giáo dục tiếp tục được quy hoạch, đầu tư phù hợp với điều kiện của tỉnh;
từng bước đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; xây dựng trường chuẩn quốc gia đạt
tỷ lệ 78.69%;
+ Chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục được giữ vững trong tốp đầu cả
nước với hai Huy chương Quốc tế và Khu vực, 58 học sinh giỏi Quốc gia, trong
đó có cả những em học sinh là người dân tộc;
+ Chất lượng giáo dục đại trà có chuyển biến tích cực. Trong Kỳ thi tốt
nghiệp trung học phổ thông năm 2021, Thanh Hóa có điểm trung bình các môn
thi xếp thứ 32 toàn Quốc, tăng 12 bậc so với năm 2020; có 2.409 học sinh đạt 27
điểm trở lên theo tổ hợp xét tuyển sinh vào đại học; và 1.288 điểm 10 (xếp thứ 3,
sau Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hà Nội);
+ Triển khai, thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đảm bảo hiệu
quả, chất lượng và tiến độ. Đã hoàn thành việc bồi dưỡng trực tuyến các Môđun
1, 2, 3 cho hơn 3 vạn giáo viên (đạt tỷ lệ 99,7%);
+ Công tác đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội có
nhiều chuyển biến, bám sát nhu cầu sử dụng lao động của các đơn vị, doanh nghiêp
trong tỉnh. Đặc biệt là bước đầu chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực chất
lượng cao phục vụ trực tiếp cho Ngành giáo dục;
+ Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, chỉ đạo, điều
hành, đặc biệt là trong dạy học hiệu quả cao; đáp ứng chủ trương “thực hiện mục
tiêu kép” và phương châm "Tạm dừng đến trường, nhưng không dừng học" trong
tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.
- Đã tổ chức 05 hội nghị tổng kết năm học và triển khai nhiệm vụ năm học
mới của các cấp học, bậc học trên phạm vi toàn tỉnh; các hội nghị đã tập trung
đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021, những ưu điểm, tồn
tại, hạn chế, tìm ra nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm; trên cơ sở đó triển
khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2021-2022.
- Tổ chức Hội nghị xin ý kiến góp ý Dự thảo “Quy định mức thu tối đa các
khoản dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường và tiếp nhận tài
trợ của các tổ chức, cá nhân đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh
Thanh Hoá”.
- Tập huấn trực tuyến về chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Chương trình GDMN
và bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn đối với CBQL và giáo viên mầm
non tại 28 điểm cầu cho 767 cán bộ chuyên phụ trách bậc học mầm non, cán bộ
quản lý và giáo viên cốt cán.
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- 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.
- Tổ chức bồi dưỡng giáo viên môn ngoại ngữ (tiếng Anh) các cấp học phổ
thông (mô đun 1) trong chương trình giáo dục phổ thông 2018.
2.4. Tổ chức thanh tra, kiểm tra
Đã tổ chức các đợt kiểm tra, thẩm định theo kế hoạch:
- Kiểm tra hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ, tin học trên địa bàn tỉnh;
thẩm định hồ sơ, điều kiện cấp phép hoạt động giáo dục cho các Trung tâm Anh
ngữ: Summer, Ocean Edu, Kids’ Thọ Xuân.
- Kiểm tra cấp phép hoạt động giáo dục Trường phổ thông QTH School; kiểm tra
công nhận thư viện đạt chuẩn tại huyện Cẩm Thủy và Nga Sơn.
2.5. Các công tác khác
- Kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường chuẩn quốc gia trên
địa bàn huyện Cẩm Thuỷ, Nga Sơn. Kết quả các nhà trường đều đủ điều kiện, tiêu
chuẩn đạt kiểm dịnh chất lượng giáo dục và chuẩn quốc gia theo kết quả tự đánh
giá và đề nghị kiểm định; thẩm định các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu
mẫu cho xã Trường Sơn, huyện Nông Cống.
- Tổ chức triển khai Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT về đánh giá, xếp loại
học sinh THCS, THPT theo chương trình giáo dục 2018; Thông tư 09/201/TTBGDĐT quy định quản lý và dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông
và cơ sở giáo dục thường xuyên cho cán bộ, giáo viên các trường THCS, THPT
trên địa bàn tỉnh.
- Đã tham mưu với UBND tỉnh: Hướng dẫn đánh giá và cho điểm “Đơn vị
học tập” theo Thông tư số 22/TT-BGDĐT ngày 06/8/2020 của Bộ GDĐT; Chỉ thị
số 14/CT-TTg ngày 25/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác
khuyến tài, khuyến học, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030; Quy định,
chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo; Giao nhiệm vụ đặt
hàng đào tạo giáo viên năm 2021.
Đánh giá chung: Toàn ngành đã hoàn thành nhiệm vụ công tác theo kế
hoạch đề ra; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2021-2022; chuẩn bị tốt
các điều kiện phục vụ cho năm học mới 2021-2022; hướng dẫn, chỉ đạo các đơn
vị trường học chuẩn bị tốt việc tổ chức khai giảng và các điều kiện phục vụ cho
năm học mới.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2021
1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng
- Toàn Ngành tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ GDĐT về
thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19, tiếp tục thực
hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo.
- Hưởng ứng, tham gia cùng chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động
chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam (02/9/1945-02/9/2021).
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2. Công tác lãnh, chỉ đạo hoạt động chuyên môn
2.1. Triển khai, thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch, bệnh
Covid-19 trong các đơn vị, trường học.
2.2. Chỉ đạo tổ chức hoạt động Khai giảng năm học 2021-2022 đối với giáo
dục phổ thông, giáo dục thường xuyên.
2.3. Chỉ đạo các đơn vị, trường học tổ chức, triển khai, thực hiện các nhiệm vụ
chuyên môn, ổn định nền nếp; tranh thủ thời gian, tập trung cho các hoạt động dạy
và học ngày ngày đầu tiên khi học sinh đến trường; tăng cường công tác vệ sinh
trường, lớp đảm bảo, đảm bảo an toàn trường học.
2.4. Các đơn vị, trường học tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động
năm học 2021-2022; đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2021-2022, kiện toàn các
tổ chức đoàn thể trong trường học theo quy định.
2.5. Tổ chức thi chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi Quốc gia các môn văn
hóa lớp 12 năm học 2021-2022.
2.6. Tổng kết công tác đánh giá đúc rút SKKN năm học 2020-2021 và triển
khai công tác nghiên cứu khoa học năm học 2021-2022.
2.7. Thanh tra, kiểm tra các đơn vị, trường học và các cơ sở giáo dục.
2.8. Tổng hợp báo cáo Bộ GDĐT, UBND tỉnh tình hình năm học mới và công
tác Khai giảng năm học 2021-2022.
2.9. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các chương trình, đề án trình các cấp có
thẩm quyền phê duyệt để tổ chức thực hiện./.
III. LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2021
Ngày Thứ

1

Tư

6

Hai

Duyệt chương trình phát triển nhà
trường và phát triển môn học của các
trường THPT (đến hết 20/9)
Kiểm tra công tác tổ chức tựu trường
năm học mới
Kiểm tra công tác tổ chức khai giảng
năm học mới

Đơn vị
chủ trì

Địa điểm

GDTrH

Sở GDĐT

GDTH
Các
phòng

Các cơ sở
giáo dục TH
Các cơ sở
giáo dục
Điểm trực
tuyến tại
THPT Chu
Văn An, TP
Sầm Sơn
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Phát động tháng hành động phòng,
H
chống Ma túy/HIV/AISD tại các cơ sở
Hai
giáo dục phổ thông.
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Thi chọn đội tuyển dự thi HSG QG các
T
KT&KĐ THPT chuyên
môn văn hóa lớp 12 năm học 2021 Tư
CLGD
Lam Sơn
2022
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Nội dung công việc
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Hai

Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm QLĐT&
Sở GDĐT
vụ năm học ngành GDTX
GDTX
Thi chọn đội tuyển dự thi HSG QG các
KT&KĐ THPT chuyên
môn văn hóa lớp 12 năm học 2021 CLGD
Lam Sơn
N
2022
Tập huấn trực tuyến Modun 4 do Bộ
GDTrH
Sở GDĐT
GDĐT tổ chức (đến hết 18/9)
Kiểm định chất lượng giáo dục và công
GDMN
Như Thanh
nhận trường đạt chuẩn quốc gia
Tập huấn cho giáo viên dạy lớp 9 trong
CT GDPT hiện hành theo hướng phát
TP
triển phẩm chất, năng lực (đến hết GDTrH
Thanh Hóa
30/9)
Kiểm định chất lượng giáo dục và công
GDMN
Nga Sơn
nhận trường đạt chuẩn quốc gia
Triển khai kế hoạch thu hồ sơ thi giáo GDTrH,
viên dạy giỏi cấp THPT năm học 2021- QLĐT&
2022
GDTX

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 (đê phối hợp);
- Các phòng Cơ quan Sở;
- Phòng GDĐT, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, VP.
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GIÁM ĐỐC

Trần Văn Thức

