
    

           Kính gửi: Hiệu trưởng (giám đốc) các đơn vị trực thuộc. 

  
Tháng 5/2020, toàn ngành đẩy mạnh các hoạt động chào mừng sinh nhật 

Bác Hồ 19/5; kỷ niệm 80 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh.  u  tập h p t nh 

h nh, Ph ng  iáo d c và Đào tạo đánh hoạt động tháng 5/2021 và tri n kh i một 

số nội dung trọng tâm tháng 6/2021 như s u: 

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 5/2021 

 1. Tập trung các hoạt động chào mừng ngày thành lập Đội TNTP Hồ 

Chí Minh; sinh nhật Bác Hồ và tích cực hưởng ứng ngày bầu cử Đại biểu QH 

và HĐND các cấp 

Toàn ngành đã đẩy mạnh các hoạt động chào mừng ngày thành lập Đội 

TNTP Hồ Chí Minh; sinh nhật Bác Hồ, nhiều đơn vị đã có những hoạt động chào 

mừng ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh phù h p với t nh h nh thực tế củ  

đơn vị trong điều kiện dịch bệnh Covid-19. 

Toàn ngành đã tích cực hưởng ứng ngày bầu cử Đại bi u  uốc hội khó  XV 

và đại bi u HĐND các cấp nhiệm k  2021-2026. C  th , đã phối h p tốt với các xã, 

thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền, cổ động ngày bầu cử. Các đơn vị treo cờ Tổ 

quốc, cờ vui, băng rôn khẩu hiệu trước tiền sảnh khuôn viên trường. Các CBQL 

th m gi  tổ giúp việc cho hội đồng bầu cử đã tích cực hoàn thành tốt nhiệm v . 

Các đơn vị có đi m trường đư c trưng d ng làm đị  đi m bầu cử cần đảm bảo 

CSVC ph c v  tốt và  n toàn cho công tác bầu cử. 

 2. Công tác phổ cập giáo dục 

 2.1. Hoàn chỉnh xây dựng kế hoạch phát triển năm học 2021-2022 phần 

số lượng, cụ thể: 

- Cấp Mầm non: có 28 trường mầm non/26 xã, thị trấn; trong đó: 

+ Nhà trẻ: có 54 nhóm trẻ, với số lư ng huy trẻ dự kiến huy động là 1421 

cháu (tăng 04 nhóm so với năm học 2020-2021). 

+ Mẫu giáo: có 268 lớp với số lư ng huy động 7683 cháu (số lớp bằng năm 

học 2020-2021). 

- Cấp Ti u học: Có quy mô 37 trường có học sinh ti u học/26 xã, thị trấn, 

trong đó: 27 trường ti u học, 01 trung tâm Trẻ khuyết tật, 09 trường TH&THCS. 

Số lư ng lớp: 502 lớp, với 13287 học sinh (tăng 24 lớp so với năm học 2020-

2021). Mở 03 lớp ghép ở các trường TH&THCS vùng c o, trong đó Ngân Thủy 02 

lớp, số 1 Kim Thủy 01 lớp.  
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 - Cấp Trung học cơ sở: có 29 trường có học sinh THCS, trong đó: 20 trường 

THCS (trong đó có 01 trường Phổ thông Dân tộc nội trú), 09 trường TH&THCS. 

Số lư ng lớp: 256 lớp, với 8609 học sinh (giảm 02 lớp so với năm học 2020-2021). 

 * Tổng số nhóm, lớp năm 2021-2022: 1085 lớp (tăng 26 nhóm, lớp so với 

năm học 2020-2021). 

 2.2. Xét duyệt kết quả tốt nghiệp THCS: 

 Ph ng  D&ĐT đã hoàn thành việc xét duyệt kết qu  tốt nghiệp THCS cho 

2137 học sinh (b o gồm học sinh trường THCS&THPT  Dương Văn An). Kết quả: 

2134 học sinh đư c công nhận tốt nghiệp THCS (chiếm tỷ lệ 99,86%); 03 học sinh 

chư  đư c công nhận tốt nghiệp THCS (chiếm tỷ lệ 0,14%) thuộc các đơn vị 

THCS M i Thủy (01 em), PTDTBT TH&THCS Lâm Thủy (01 học sinh), 

PTDTBT TH&THCS Ngân Thủy (01 học sinh). 

 3. Hoạt động nâng cao chất lượng giáo dục 

 3.1 Tập trung hoàn thành chương trình, đánh giá kiểm tra chất lượng 

cuối năm và chuyển giao chất lượng giữa các cấp học: 

 - Các cấp học đã b n hành công văn hướng dẫn c  th  về việc tri n kh i thực 

hiện hoàn thành chương tr nh chương tr nh năm học trong t nh h nh dịch bênh 

Covid-19. 

 - Các trường học đã có kế hoạch phối h p chuy n gi o chất lư ng giữ  các 

cấp và các lớp theo kế hoạch củ  ngành. Bàn gi o trẻ mẫu giáo 6 tuổi vào lớp 1: 

Tổng số trẻ chuy n gi o 2785 trẻ. Trong đó số trẻ đạt 2774/2785 đạt tỷ lệ 99,7%; 

số trẻ không đạt 11/2785 đạt tỷ lệ 0,3% (10 trẻ khuyết tật+01 trẻ ốm nặng).   

 - Việc tổ chức ki m tr  định kỳ theo các cấp học phổ thông thực hiện đúng 

theo hướng dẫn. Tổng h p, báo cáo chất lư ng các mặt giáo d c về ph ng 

GD&ĐT đúng thời gian quy định.  

 - 29/29 đơn vị có học sinh THCS xây dựng kế hoạch và tri n kh i dạy ôn tập 

thi tuy n sinh THPT cho học sinh lớp 9, hoàn thành việc thu nhận, bàn gi o hồ sơ 

đăng ký thi tuy n sinh THPT; hoàn thành tốt việc nhập dữ liệu vào phần mềm 

tuy n sinh THPT. Cấp học đã hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị tổ chức thi thử tuy n 

sinh THPT theo đề chung củ  Ph ng  D&ĐT, các đơn vị đã tri n kh i nghiêm túc, 

có hiệu quả. 

 - Tiếp t c duy tr  bồi dưỡng học theo h nh thức trực tuyến. 

 3.2. Công tác kiểm tra: 

 Phòng  D&ĐT đã tổ chức đánh giá “Trường học thân thiện, học sinh tích 

cực”; trường học AT-PCTNTT; Đánh giá tr ng thông tin điên tử các đơn vị (đã có 

Công văn đánh giá riêng).  

 Ph ng  D&ĐT đã tiếp t c ki m tr  chỉ đạo các đơn vị xây dựng là cờ đầu 

cấp học. 

 3.3. Các đơn vị triển khai tổng kết năm học 
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 Thực hiện  uyết định số 2752/ Đ-UBND ngày 07/8/2020 củ  UBND tỉnh  

B n hành khung kế hoạch thời gi n năm học 2020-2021 đối với giáo d c mầm 

non, giáo d c phổ thông và giáo d c thường xuyên; trước t nh h nh diễn biến phức 

tạp củ  dịch bệnh  Covid-19,  Ph ng   D&ĐT đã có Công văn hướng dẫn các đơn 

vị thực hiện tổng kết năm học 2020-2021 phù h p với t nh h nh thực tế củ  đơn vị. 

 Các đơn vị đã thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, xếp loại học sinh theo 

quy định củ  Bộ  D&ĐT. Không tập trung học sinh toàn trường đ  tổng kết, hầu 

hết các trường tổng kết học sinh theo từng khối, lớp đ  thông báo kết quả học tập, 

rèn luyện và khen thưởng năm học 2020-2021 cho học sinh. 

 Tổ chức bàn gi o học sinh về sinh hoạt tại đị  phương theo quy định. 

 3.4. Công tác giáo dục kĩ năng sống. phổ cập bơi an toàn: 

Các đơn vị tích cực trong việc dạy phổ cập bơi cho học sinh. Bi u dương em 

M i Hải Đăng - Học sinh lớp 6, Trường PTDTBT TH&THCS Số 1 Kim Thủy đã 

có hành động dũng cảm cứu người khỏi đuối nước. 

4. Công tác đổi mới giáo dục phổ thông 

- Toàn ngành tiếp t c chuẩn bị các điều kiện đổi mới chương tr nh, sách giáo 

kho  lớp 2, lớp 6.  

- Thực hiện tập huấn trực tuyến S K lớp 2, lớp 6 cho tất cả CBQL và giáo 

viên từ ngày 24/5-29/5/2021. Bi u dương các đơn vị đặt đi m cầu tập huấn đã 

chuản bị khá chu đáo các điều kiện ph c v  cho tập huấn. 

- Chuẩn bị các điều kiện đ  tổng kết 01 năm thực chiện chương tr nh sách 

giáo kho  lớp 1. 

5. Công tác kiểm định chất lượng, xây dựng trường chuẩn quốc gia, thư 

viện trường học 

Sở  D&ĐT đã có công văn tạm hoãn đánh giá chính thức các đơn vị theo kế 

hoạch do dịch bệnh Covid-19; Ph ng  D&ĐT tiếp t c chỉ đạo công tác đánh giá 

ngoài và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gi  ở các đơn vị chư  đạt theo kế hoạch. 

6. Công tác an ninh, an toàn trật tự trường học 

- Các đơn vị chủ động tri n kh i ph ng, chống dịch bệnh Covid-19, không 

không có hiện tư ng chủ qu n. 

Trong tháng, công tác  n toàn,  n ninh trường học củ  các đơn vị đư c đảm 

bảo. 

 7. Công tác cải cách hành chính, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp 

luật 

 - Công tác CCHC: các đơn vị, đã tập trung vào công tác đạo tạo bồi dưỡng 

đội ngũ, sắp xếp, bố trí đội ngũ đúng vị trí việc làm; thực hiện tốt công tác tiếp 

công dân tại đơn vị. 

 - Về tuyên truyền phổ biến  DPL: các đơn vị đã tập trung tuyên truyền theo 

các nội dung trọng tâm giáo d c pháp luật tháng 5/2021. Việc tuyên truyền ph c v  
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bầu cử đại bi u  uốc hội và đại bi u HĐND các cấp nhiệm k  2021-2026 cũng 

đư c các đơn vị đẩy mạnh bằng các hoạt động thiết thực như tuyên tuyền luật bầu 

cử trên tr ng thông tin điện tử củ  trường, treo các băng rôn khẩu hiệu tuyên 

truyền.  

 Kết thúc đ t thi trực tuyến t m hi u Luật bầu cử đại bi u  uốc hội và 

HĐND, toàn ngành có 5181 người th m gi  (trong đó CB L, V, nhân viên đạt 

97%, học sinh THCS đạt 31%) 

 II. TRIỂN KHAI MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG THÁNG 6/2021 

 1. Công tác phổ cập giáo dục 

- Các đơn vị tích cực hướng dẫn học sinh th m gi  tuy n sinh theo  uyết 

định số 1260/ Đ-UBND ngày 06/5/2021 củ  Ủy b n nhân dân tỉnh  uảng B nh 

b n hành Kế hoạch tuy n sinh lớp 10 trung học phổ thông, lớp 10 trung học phổ 

thông chuyên, lớp 10 phổ thông dân tộc nội trú, lớp 10 giáo d c thường xuyên trên 

đị  bàn tỉnh  uảng B nh năm học 2021-2022. 

- Phối h p với các trường THPT, Trung tâm dạy nghề huyện, các đị  

phương, ph  huynh làm tốt công tác tuy n sinh; Tích cực động viên học sinh th m 

gi  tuy n sinh đ  nâng c o tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THCS tiếp t c học lên theo 

chuẩn phổ cập mới, góp phần hoàn thành tiêu chí 14.2 về nông thôn mới; 

- Phối h p với các  trường chuyên nghiệp, dạy nghề trong và ngoài tỉnh đẩy 

mạnh công tác  tuy n sinh vào các trường học nghề đ  nâng c o tỉ lệ học sinh tốt 

nghiệp THCS tiếp t c học lên theo chuẩn phổ cập mới, góp phần hoàn thành tiêu 

chí 14.2 về nông thôn mới. 

 2. Hoạt động nâng cao chất lượng giáo dục  

 2.1. Hoàn chỉnh thủ t c bàn gi o học sinh về sinh hoạt hè ở đị  phương: Kế 

hoạch phải chặt chẽ chu đáo, c  th , phân định rõ trách nhiệm củ  cá nhân, tổ chức 

liên qu n. Phấn đấu một mù  hè không có t i nạn đuối nước, t i nạn thương tích 

nghiêm trọng. 

Tích cực nắm bắt sát s o t nh h nh học sinh; kịp thời ngăn ngừ  các bi u 

hiện tiêu cực, các tệ nạn, các t i nạn... 

Các đơn vị cần tri n kh i tích cực tuyên truyền tri n kh i phổ biến biện pháp 

ph ng chống đuối nước, ph ng chống t i nạn thương tích cho học sinh trong dịp 

hè. 

2.2. Tri n kh i tốt công tác bồi dưỡng đội ngũ trong hè: 

- Tạo điều kiện tốt nhất đ  giáo viên, nhân viên đư c th m gi  học tập các 

lớp nâng c o tr nh độ chuyên môn nghiệp v , năng lực trong dịp hè. 

- Tiếp t c bồi dưỡng các chứng chỉ về hạng CDNN,  LNN chương tr nh 

chuyên viên cho đội ngũ quản lý. 

- Các đơn vị nộp hồ sơ bồi dưỡng thường xuyên về Ph ng  D&ĐT trước 

ngày 01/6/2021. 
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2.3. Các đơn vị đăng kí ki m định chất lư ng, xây dựng C   cần nỗ lực 

hoàn thiện các hạng m c c n lại và hoàn thiện hồ sơ theo chuẩn đ  chuẩn bị cho 

tỉnh ki m tr , công nhận. 

2.4. Tổ chức trực hè chu đáo, đảm bảo thông tin thông suốt và  n toàn 

CSVC, ph ng chống mất mát, hoả hoạn, cháy nổ. 

2.5. Tiến hành củ soát và xây dựng các loại kế hoạch: 

 Xây dựng KHPT số lư ng năm học 2021-2022, các đơn vị xây dựng kế 

hoạch tuy n sinh, chuẩn bị bị xây dựng kế hoạch phát tri n (phần m c tiêu, chỉ tiêu 

phấn đấu).  

2.6. Công tác thi đu  khen thưởng: 

Hoàn chỉnh các loại hồ sơ củ  năm học, hồ sơ thi đu  khen thưởng. Hội 

đồng kho  học ngành chấm SKCTKT. Hội đồng thi đu  họp xét thi đu  năm học 

và lập hồ sơ đề nghị khen thưởng mức c o; Các loại hồ sơ thi đu  phải thực hiện 

theo mẫu quy định mới gồm: Sáng kiến kinh nghiệm, báo cáo thành tích;  

Các đơn vị cần thường xuyên liên hệ với Ph ng  D&ĐT và đảm bảo thông 

tin h i chiều đ  kịp thời bổ sung, điều chỉnh, không làm ảnh hưởng đến quyền l i 

củ  cán bộ, giáo viên, nhân viên.  

Kịp thời thông báo cho CB, V,NV kết quả xét SKKN, kết quả thẩm định 

các d nh hiệu tập th , cá nhân đ  các tập th , cá nhân có liên qu n có ý kiến phản 

hồi. 

Ph ng  D&ĐT tập h p kết quả và họp xét d nh hiệu thi đu  toàn ngành, lập 

hồ sơ gửi cấp trên xét và quyết định d nh hiệu thi đu , h nh thức khen thưởng củ  

năm học (có kế hoạch riêng). 

2.7. Dạy thêm học thêm trong hè: 

- Yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc các hoạt động dạy thêm, học 

thêm theo đúng Thông tư số 17/2012/TT-B DĐT và ph ng chống dịch bệnh 

Covid-19. Nghiêm cấm việc dạy thêm trái với quy định. 

- Các đơn vị có b  bơi đư c tri n kh i dạy học bơi tại trường nhưng phải 

đảm bảo việc ph ng chống dịch bệnh Covid-19. 

3. Công tác đổi mới giáo dục phổ thông 

- Tiếp t c chuẩn bị tốt các điều kiện đổi mới chương tr nh, sách giáo kho  

lớp 2, lớp 6.  

- Tiếp t c tập huấn S K lớp 2, lớp 6 cho CBQL và giáo viên theo kế hoạch 

củ  Sở  D&ĐT. 

- Tổng kết 01 năm thực chiện chương tr nh sách giáo kho  lớp 1. 

 4. Công tác kiểm định chất lượng, xây dựng trường chuẩn quốc gia, 

tăng trưởng CSVC 
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 - Các đơn vị tiếp t c làm tốt công tác tự đánh giá ngoài và xây dựng trường 

đạt chuẩn quốc gi  tại đơn vị; rà soát CSVC đ  chuẩn bị cho năm học mới. 

 - Các đơn vị đã có thông báo đư c đánh giá chính thức theo kế hoạch củ  Sở 

 D&ĐT củ soát các điều kiện cho công tác ki m tr  (THCS Thái Thủy, THCS Lệ 

Ninh, THCS Sơn Thủy, THCS Kiến  i ng, THCS Sen Thủy, MN Ngân Thủy, MN 

Mai Thủy). 

 - Cấp học mầm non xây dựng mới khu PTVĐ: MN Hưng Thủy tại đi m 

trường Phù Thiết; mở rộng diện tích khuôn viên trường: MN Ngư Thủy tại đi m 

trường Ngư Trung; MN Trường Thủy tại đi m trường Văn Thủy, MN Kim Thủy 

tại đi m trường Cồn Cùng. 

 6. Công tác an ninh, an toàn trật tự trường học 

 6.1. Tiếp t c chủ động tri n kh i ph ng, chống dịch bệnh Covid-19, không 

đư c lơ là, chủ qu n. 

6.2. Đảm bảo  n toàn,  n ninh trường học với các trọng tâm: 

- An toàn khuôn viên, tài sản: 

+ Không đ  các tổ chức, cá nhân thuê, mư n, l i d ng khuôn viên nhà 

trường đ  sử d ng vào các m c đích trái quy định củ  pháp luật. 

+ Tăng cường công tác bảo vệ tài sản, không đ  mất mát. 

- An toàn cháy nổ:  

+ Tất cả các đơn vị ki m tr  nghiêm nhặt công tác ph ng chống cháy nổ tại 

đơn vị m nh, kịp thời tri n kh i xử lí các nguy cơ có th  gây cháy nổ.  

+ Không tổ chức các hoạt động có sử dựng các phương tiện có th  gây quá 

tải đường truyền điện, gây phản ứng cháy nổ. 

+ Tắt tất cả các thiết bị điện không sử d ng. 

- An toàn thông tin: 

+ Bảo mật thông tin, chấp hành nghiêm túc quy chế kh i thác và sử d ng 

website củ  Ph ng và website củ  đơn vị. 

+  uản lí chặt chẽ hộp thư nội bộ trong website củ  ngành. Hiệu trưởng phải 

hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu đ  các tổ chức, cá nhân l i d ng hộp thư m ng đị  

chỉ củ  trường m nh đ  chuy n phát tài liệu trái pháp luật. 

+  uán triệt trong đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên có sử d ng tr ng cá 

nhân trên các tr ng mạng xã hội không đư c chi  sẻ h y phát tán những h nh ảnh, 

tin tức, tài liệu trái pháp luật hoặc những thông tin nhạy cảm chư  đư c xác minh 

hoặc các thông tin có ảnh hưởng đến chính trị nội bộ củ  đơn vị, đị  phương… 

- An toàn gi o thông cho cả giáo viên, nhân viên và học sinh; 

- Tăng cường giáo d c đồng thời có biện pháp quản lí phù h p đ  không  

xảy r  t nh trạng đuối nước. 
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 7. Công tác cải cách hành chính, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp 

luật 

 7.1. Công tác CCHC: Tiếp t c nâng c o công tác CCHC tại đơn vị, trong đó 

tập trung vào công tác đạo tạo bồi dưỡng đội ngũ, sắp xếp, bố trí đội ngũ đúng vị 

trí việc làm; thực hiện tốt công tác tiếp công dân tại đơn vị. 

 7.2. Tuyên truyền phổ biến  DPL: Thực hiện tốt các nội dung trọng tâm 

tuyên truy n giáo d c pháo luật tháng 6/2021.  

Nhận đư c nội dung này, yêu cầu hiệu trưởng (giám đốc) các đơn vị tri n 

kh i thực hiện nghiêm túc./. 

   

Nơi nhận:     
- Như trên (t/h);                                      

- Sở  D&ĐT (b/c); 

- UBND huyện, B n T HU (b/c); 

- Đ/c PCT UBND huyện ph  trách;                                                                               

- LĐ, CV cơ qu n;  

- Website;                                                                                           

- Lưu: VT, KHTH.                                                                                                          

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

Nguyễn Văn Vững 
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