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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 9,
kế hoạch công tác tháng 10 năm 2021
I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2021
1. Công tác chính trị tư tưởng
- Tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh
triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và
mục tiêu giáo dục, đào tạo ứng phó với đại dịch Covid-19; Chỉ thị của Bộ Giáo dục
và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch bệnh Covid19; 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).
- 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.
- Tiếp tục 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. Chỉ đạo hoạt động dạy và học
- Tiếp tục triển khai, thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch,
bệnh Covid-19 trong các đơn vị, trường học.
- Hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị, trường học thực hiện việc khai giảng năm
học mới 2021-2022 đảm bảo theo hướng dẫn của UBND tỉnh, của Bộ Giáo dục và
Đào tạo trong tình hình phòng, chống dịch Covid-19, với tinh thần ngắn gọn,
trang trọng, ý nghĩa, phù hợp với từng địa phương, cấp học, bậc học.
- Tổ chức triển khai thực hiện Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày
20/7/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định đánh giá học sinh trung học cơ
sở và học sinh trung học phổ thông; Thông tư 09/2021/TT-BGDĐT quy định về
quản lý và dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường
xuyên cho cán bộ, giáo viên các trường THCS, THPT.
- Ban hành Kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức dạy
học ứng phó diễn biến dịch Covid-19, trong đó: chủ động, linh hoạt các hình thức
tổ chức dạy học như dạy học trực tiếp, trực tuyến hoặc trên truyền hình phù hợp
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với diễn biến dịch bệnh Covid-19; xây dựng các video bài giảng trực tuyến vào
kho dữ liệu dùng chung toàn ngành phục vụ đổi mới nội dung, phương pháp dạy
học; tận dụng tối đa thời gian tổ chức dạy học trực tiếp khi dịch bệnh được kiểm
soát, ưu tiên giảng dạy trước các nội dung cốt lõi theo hướng dẫn của Bộ Giáo
dục và Đào tạo, trường hợp không thể tổ chức học trực tiếp thì tổ chức dạy học
trực tuyến để hoàn thành kế hoạch năm học, bảo đảm chất lượng giáo dục; tăng
cường các biện pháp phòng, chống Covid-19 trong tình hình mới; công tác vệ
sinh trường, lớp, đảm bảo an toàn trường học.
- Hoàn thành việc chỉ đạo các đơn vị, trường học thực hiện công tác tuyển
sinh các lớp đầu cấp đảm bảo theo đúng kế hoạch; 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.

2.2. Công tác đảm bảo các điều kiện cho dạy và học, hoạt động của nhà trường
- Tham mưu cho HĐND tỉnh Ban hành Nghị quyết “Quy định mức thu và
sử dụng học phí trong các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh
Thanh Hóa từ năm học 2021-2022”; hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực
hiện nghiêm việc thu - chi theo hướng công khai, minh bạch, đúng quy định.
- Hoàn thành việc rà soát, đánh giá thực trạng triển khai dạy và học trực
tuyến đối với cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.
- Tổ chức hướng dẫn các nhà trường và phụ huynh, học sinh khối lớp 1, lớp
2 và lớp 6 truy cập trang web: hoc10.com để tham khảo và trải nghiệm bộ sách
Cánh Diều lớp 1, lớp 2 và lớp 6 phiên bản điện tử; hướng dẫn sử dụng Hệ thống
học liệu điện tử thông minh tại website: hoclieu.vn và Ứng dụng luyện kiến thức
cơ bản môn Tiếng Anh: Lingo; lựa chọn 15 bộ tài liệu trực tuyến dùng chung cho
tất cả các cơ sở giáo dục mầm non.
- Hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị, trường học tổ chức thành công hội nghị
cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2021-2022; hoàn thành đăng ký danh
hiệu thi đua năm học 2021-2022, kiện toàn các tổ chức đoàn thể trong trường học
theo quy định.
- Hoàn thành việc xây dựng Kế hoạch tuyển dụng giáo viên trường THPT
chuyên Lam Sơn năm 2021; dự thảo “ Đề án phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ
quản lý giáo dục tỉnh Thanh Hóa đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện Chương trình
giáo dục phổ thông 2018, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”; đánh
giá, xếp loại cán bộ quản lý, phân bổ biến chế cho các đơn vị trực thuộc.
- Tiếp tục hoàn thiện Chính sách khuyến khích đầu tư các trường tư thục
chất lượng cao trên địa bản tỉnh Thanh Hoá; Nghị quyết Quy định chính sách hỗ
trợ đối với học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý trường THPT chuyên Lam Sơn và
các trường THPT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
- Ban hành Kế hoạch công tác năm học 2021-2022 của Ngành GDĐT; triển
khai kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi THPT, GDTX cấp tỉnh năm học
2021-2022.
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- Phối hợp với các nhà xuất bản cung ứng kịp thời sách giáo khoa phục vụ
năm học 2021-2022, đảm bảo cho giáo viên và học sinh có đầy đủ sách giáo khoa
và tài liệu cần thiết cho dạy học.
- Thực hiện quy trình bổ nhiệm lại cán bộ quản lý các đơn vị trực thuộc; bổ nhiệm
chức danh Hiệu trưởng trường THPT Hậu Lộc 4, Thạch Thành 2, Như Xuân 2.
2.3. Tổ chức kỳ thi chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia các môn
văn hoá lớp 12 năm học 2021-2022
- Kỳ thi được tổ chức vào các ngày 26, 27 và 28/9/2021, có 159 thí sinh đăng ký
dự thi. Trong đó, trường THPT chuyên Lam Sơn có 120 thí sinh, số học sinh còn lại
của các trường THPT: Ngọc Lặc, Nguyễn Trãi, Hoàng Lệ Kha, Triệu Sơn 1, Triệu
Sơn 4, Hà Văn Mao, Cẩm Thuỷ 1, Cẩm Thuỷ 2, Cẩm Thuỷ 3, Cầm Bá Thước, Quảng
Xương 1, Hà Trung, Hoằng Hoá 4; TH,THCS&THPT Đông Bắc Ga.
- Để đảm bảo các điều kiện an toàn phòng dịch cho cán bộ, giáo viên, nhân
viên, thí sinh tham dự Kỳ thi, Sở GDĐT đã triển khai một số việc sau đây:
+ Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo các
yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh như: nơi rửa tay, nước sạch, xà phòng, dung
dịch sát khuẩn;
+ Hướng dẫn cán bộ, giáo viên, nhân viên, thí sinh tham dự kỳ thi cần đo
thân nhiệt ở nhà trước khi đến nơi làm việc, hội đồng coi thi; nghiêm túc thực
hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh như: rửa tay với nước sạch và xà
phòng, đeo khẩu trang đúng cách, đeo kính chắn giọt bắn; đảm bảo giãn cách,
tránh tụ tập đông người trước và sau khi thi…; khuyến khích thí sinh tự nguyện
xét nghiệm Covid-19 trước và sau khi tham gia Kỳ thi;
+ Tuyên truyền, hướng dẫn người nhà khi đưa đón thí sinh cần thực hiện
nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, không tập trung đông người
xung quanh nơi tổ chức thi.
Đánh giá chung: Kỳ thi chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia các môn
văn hoá lớp 12 năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh đã diễn ra an toàn cả trong quy
chế chuyên môn, trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trong kỳ thi không có
hiện tượng tiêu cực xảy ra ở tất cả các khâu in sao đề, coi thi, chấm thi,…
2.4. Tổ chức Hội nghị, tập huấn
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 triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 trong
tình hình dịch bệnh Covid-19 và phát động Chương trình “Máy tính cho em”. Tại
hội nghị, MobiFone Thanh Hoá đã trao biểu tượng trưng tài trợ 6.500 tài khoản
truy cập và phần mềm dạy, học trực tuyến MSCHOOL và 125 xuất học bổng với
tổng trị giá 1,25 tỷ đồng; VNPT Thanh Hoá trao ủng hộ các ứng dụng công nghệ
thông tin phục vụ chỉ đạo và điều hành trong ngành giáo dục và ưu đãi nâng tốc
độ internet cho các trường dạy học online, với tổng trị giá 1,5 tỷ đồng; Ngân hàng
Vietinbank – Chi nhánh Thanh Hoá trao ủng hộ 50 triệu đồng; Công đoàn cơ quan
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Sở GDĐT trao ủng hộ 28,8 triệu đồng. Viettel Thanh Hoá trao biểu tượng trưng
tặng học bổng “Vì em hiếu học” năm học 2021-2022, với tổng số tiền 1,5 tỷ đồng.
- Phối hợp với Viettel tổ chức tập huấn triển khai hệ thống trực tuyến
K12Online năm học 2021-2022 đối với các cơ sở giáo dục trung học, trung tâm
GDNN - GDTX; dạy học trực tuyến, dạy học qua truyền hình cho cán bộ quản lí
giáo dục, giáo viên cấp tiểu học.
- Tổ chức Hội nghị trực tuyến xây dựng chương trình phát triển nhà trường,
môn học trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp; chương trình phát
triển giáo dục cho cán bộ, giáo viên các trường THCS, THPT trên địa bàn tỉnh.
- Tập huấn trực tuyến cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non về thực hiện
Chương trình giáo dục mầm non và bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn.
2.5. Tổ chức thanh tra, kiểm tra
Đã tổ chức các đợt kiểm tra, thẩm định theo kế hoạch:
- Thanh tra thi chọn đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2021-2022.
- Kiểm tra hồ sơ và tổ chức hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh.
- Kiểm tra các phản ánh của công dân liên quan đến tình hình giáo dục.
2.6. Các công tác khác
- Triển khai cuộc thi "Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường mến
yêu" năm 2021, phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các tổ chức đoàn thể ở
địa phương, đơn vị, tuyên truyền về Cuộc thi nhằm thu hút đông đảo cán bộ, giáo
viên, nhân viên, học sinh và đoàn viên thanh niên tham gia.
- Phát động Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh” năm 2021; “ Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”.
- Tiếp tục thực hiện công tác tuyển sinh trình độ đại học, trình độ cao đẳng
ngành Mầm non năm 2021 (Tổng số nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học, cao
đẳng năm 2021 là: 162.356, trong đó: Số nguyện vọng điều chỉnh tăng thêm là
9550 (27/8-05/9/2021), số nguyện vọng đăng ký ban đầu là: 152.896);
- Tham mưu cho UBND tỉnh về 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 mạng công tác
khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030.
- Thẩm định thành lập Trung tâm ngoại ngữ ANMIA (Hoằng Hoá); cấp
phép hoạt động giáo dục cho 03 trung tâm: Trung tâm AN LENA-TPTH, TTSN
Azura (TPTH), TTNN Mecyry (TX Bỉm Sơn); Chia tách 01 trung tâm: Trung tâm
NN Minh Hướng (TX Bỉm Sơn, Ocean Edu (Hoằng Hoá); cấp phép hoạt động
GDKNS và hoạt động GDNGCK cho 01 Công ty: Công ty TNHH Giáo dục Thuỷ
Huyền (thị xã Bỉm Sơn); cấp phép hoạt động giáo dục cho Trung tâm ngoại ngữ
Ocean Edu Yên Định.
- Thẩm định tiêu chí xã NTM cho xã Cát Tân, huyện Như Thanh; xã NTM
nâng cao cho các xã Đông Minh, Đông Khê huyện Đông Sơn; kiểm định chất
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lượng giáo dục cho 08 cơ sở giáo dục, gồm 02 trường Mầm non, 02 trường Tiểu
học và 04 trường Trung học cơ sở.
- Tham mưu cho UBND tỉnh giao nhiệm vụ đào tạo giáo viên năm 2021, cụ
thể: Trường Đại học Hồng Đức là 1063 chỉ tiêu; Trường Đại học Văn hóa-Thể
thao và Du lịch là 284 chỉ tiêu (theo Quyết định số 3171/QĐ-UBND ngày
19/8/2021).
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; tổ chức khai giảng năm học
mới với tinh thần ngắn gọn nhưng trang trọng, ý nghĩa, đồng thời đảm bảo các các
yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19; hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị, trường
học tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm học, đặc biệt là chương
trình giáo dục phổ thông đối với lớp 2, lớp 6. Nền nếp dạy và học trong các cơ sở
giáo dục được thực hiện nghiêm túc.
Hạn chế: Đội ngũ giáo viên hầu hết chưa có kinh nghiệm dạy học trực
tuyến; học sinh phần lớn chưa quen cách dạy học trực tuyến, độ tuổi ở các cấp
học khác nhau, việc kiểm tra và đánh giá rất khó khăn; cơ sở vật chất phục vụ dạy
học trực tuyến chưa đáp ứng yêu cầu.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2021
1. Nhiệm vụ trọng tâm
- Tổ chức tuyên truyền thực hiện tuần lễ “Học tập suốt đời” và khai giảng
Trung tâm học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn; phát động phong trào thi đua
“Dạy tốt, học tốt” chào mừng kỷ niệm ngày Bác Hồ gửi thư cho Ngành giáo dục
(15/10), chào mừng Ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10); kỷ
niệm Ngày thành lập Công đoàn Ngành giáo dục Thanh Hóa (17/10); Ngày thành
lập Hội Khuyến học Việt Nam (02/10).
- Toàn ngành tập trung nâng cao chất lượng dạy và học; tổ chức an toàn,
nghiêm túc, đúng quy chế các kỳ thi cấp tỉnh.
- Tổ chức thanh tra, kiểm tra các đơn vị, trường học và cơ sở giáo dục.
2. Kế hoạch cụ thể
2.1. Phát động phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” chào mừng kỉ niệm
ngày Bác Hồ gửi thư cho Ngành giáo dục.
2.2. Tổ chức khai giảng Trung tâm học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn;
tổ chức tuần lễ “Học tập suốt đời” (Từ ngày 01 đến ngày 10/10/2021).
2.3. Tập trung chỉ đạo công tác dạy và học trong các cơ sở giáo dục.
2.4. Tổ chức các cuộc thi, hội thi:
- Hội thi chọn giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc THPT; GDTX bậc THPT;
- Cuộc thi Đại sứ văn hoá đọc cấp tỉnh (lần thứ 2);
- Thi nghề phổ thông cho học sinh lớp 12, năm học 2021-2022;
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- Tổ chức sân chơi truyền hình “Âm vang xứ Thanh” (lần thứ 16), năm học
2021-2022;
2.5. Triển khai Hệ thống theo dõi nhiệm vụ đối với các đơn vị, trường học.
2.6. Tổ chức hội nghị tập huấn chuyên đề theo kế hoạch của Bộ GDĐT.
2.7. Thanh tra, kiểm tra các đơn vị, trường học và cơ sở giáo dục.
III. LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2021
Ngày

Thứ

4/10

Hai

05-12/10

Ba

12,13/10

Ba,
Tư

Nội dung công việc

Địa điểm

Đơn vị
chủ trì

Phát động tháng cao điểm phòng
chống Matuy/HIV tại các cơ sở Trường THPT
GDTrH
giáo dục phổ thông trên địa bàn Chu Văn An
toàn tỉnh. Phát động trực tuyến
tại điểm cầu trường THPT Chu
Văn An, Tp Sầm Sơn.
Kiểm tra việc thực hiện Chương Các trường
trình GDTX cấp THPT tại các TCN, CĐN QLĐT&GDTX
trường TCN, CĐ trên địa bàn
tỉnh (15 đơn vị).
Huyện
Thanh tra
Thanh tra các trường THPT,
kiểm tra thực hiện số tiết dạy của Cẩm Thủy
cán bộ quản lý các trường học .

Kiểm tra việc triển khai nhiệm
vụ năm học; công tác quản lý chỉ
14/10
Năm
Hậu Lộc
GDMN
đạo thực hiện chuyên môn tại
huyện Hậu Lộc.
Kiểm tra công tác xét tốt nghiệp
THCS; tuyển sinh các lớp đầu
cấp; công tác quản lý, cấp phát
Huyện
Năm,
14-15/10
văn bằng; công tác Kiểm định
KT&KĐCLGD
Sáu
Nga Sơn
chất lượng giáo dục và công
nhận đạt CQG tại huyện Nga
Sơn.
Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp TP Thanh Hóa
GDTrH,
15/10 Sáu THPT, GDTX (có dạy THPT) TTGDNN- QLĐT&GDTX
10/11
năm học 2021-2022.
GDTX Hoằng
Hoá
Năm, Tổ chức thi nghề phổ thông năm Các trường
21,22,23/10 Sáu, học 2021-2022.
THPT,
KT&KĐCLGD
Bảy
TT GDTX
Tập huấn cho giáo viên dạy học
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21-30/10

Năm các môn học lớp 9 trong CT TP Thanh Hóa
GDPT hiện hành theo hướng
phát triển phẩm chất và năng lực

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.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Tạ Hồng Lựu

GDTrH

