
    

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

Tháng 01/2022, toàn ngành hưởng ứng ngày học sinh, sinh viên Việt Nam 

(9/1). Sơ kết học kỳ I và triển khai chương trình học kỳ II năm học 2021-2022. 

Qua t p h p tình hình, Ph ng  iáo d c và  ào t o đánh ho t động tháng 01/2022 

và triển khai một số nội dung trọng t m tháng 02/2022 như sau: 

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 01/2022 

1. Công tác phổ cập giáo dục 

- Các đơn vị THCS đã phối h p với các tổ chức trên địa phương v n động học 

sinh trong độ tuổi 15-18 tuổi không học lên THPT tham gia học nghề đảm bảo 

n ng cao tỷ lệ phổ c p mức độ 3 trên địa bàn. 

- Các trường tiếp t c điều tra c p nh t số liệu trẻ trong độ tuổi, củ soát l i kế 

ho ch Phổ c p, tiếp t c hoàn thiện hồ sơ PC D,XMC, lưu trữ hồ sơ. 

- Toàn ngành t p trung chống bỏ học và tích cực v n động học sinh bỏ học trở 

l i trường. Trong tháng 01/2022 không có học sinh bỏ học 

2. Hoạt động nâng cao chất lượng giáo dục 

 2.1. Tổ chức sơ kết học kì I và triển khai nhiệm v  trọng t m học kì II 

- Cấp học phổ thông đã tiến hành triển khai công tác kiểm tra học kì I 

nghiêm túc đánh giá đúng thực chất, đúng kế ho ch thời gian và báo có kết quả 

đúng thời gian quy định. 

- Các trường đã chủ động sắp xếp thời gian để tổ chức sơ kết học kỳ I theo 

đúng tinh thần chỉ đ o của ngành và chủ động triển khai kế ho ch d y học chương 

trình học kỳ II. 

-  Ph ng  D& T đã tổ chức Sơ kết học kì I toàn ngành. 

2.2. Kiểm tra ho t động d y học các trường học của cả ba cấp học thông qua 

kiểm tra chuyên đề, kiểm tra trường học. 

- Kiểm tra nắm tình hình tổ chức d y học và thực hiện nhiệm v  ở các 

trường: TH Thanh Thủy, TH Dương Thủy, TH Hưng Thủy, TH T n Thủy; THCS 

Phú Thủy, THCS Hưng Thủy, THCS Dương Thủy, PTDTBT TH&THCS Ng n 

Thủy. 

- Cấp mầm non kiểm tra chuyên đề trường học: MN L m Thủy, MN Thị 

trấn Lệ Ninh (Kết quả kiểm tra đã thông qua biên bản tại đơn vị và có Thông báo 

kết luận kiểm tra riêng). 

- Cấp THCS kiểm tra chuyên đề trường học: THCS Xu n Thủy và THCS 

An Thủy. (Kết quả kiểm tra đã thông qua biên bản tại đơn vị và có Thông báo kết 

luận kiểm tra riêng). 
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2.3. Tiếp t c triển khai công tác bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9 theo kế ho ch 

Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi đư c các c m triển khai theo kế ho ch, các 

đội tuyển chuẩn bị kiểm tra sàng lọc để lựa chọn đội tham gia đọi tuyển thi cấp 

tỉnh. 

2.4. Tham gia hội thi và s n chơi trí tuệ 

- Cấp Tiểu học đã tích cực chỉ đ o và nắm bắt việc tổ chức và tham gia các 

cuộc thi, s n chơi trên m ng intenet. C  thể: 

+ Số trường tổ chức Olympic Tiếng Anh: 32 đơn vị tham gia, số HS tham gia, 

số HS đ t 1500 điểm trở lên  249/749 đ t 33,3% 

+ Số trường tham gia Tr ng nguyên Tiếng Việt: 32 đơn vị tham gia, số HS 

tham gia, Số HS đ t 200 điểm trở lên: 2117/2274 đ t 93,1% 

+ Số trường tham gia Tr ng nguyên Toàn tài: 22 đơn vị tham gia, số HS tham 

gia, số HS đ t 200 điểm trở lên 1082/1157 đ t 93,52 %. 

+ Số trường tham gia Olympic Toán-Tiếng Việt có 17 đơn vị tham gia. 

- Cấp THCS chỉ đ o, hướng dẫn tham gia Cuộc thi nghiên cứu KHKT dành 

cho học sinh Trung học cấp tỉnh. Kết quả: dự án “Chế tạo thiết bị đo thân nhiệt và 

sát khuẩn tay tự động” của học sinh trường THCS Sơn Thủy đ t giải nhì. 

2.5. Sinh ho t chuyên môn liên trường 

- Cấp MN sinh ho t t i 04 c m trường (c m 15, c m phía trước, c m vùng 

giữa, c m quốc lộ-biển) theo định hướng nghiên cứu bài học. 

- Cấp THCS chỉ đ o d y học thực nghiệm 02 tiết Nội dung giáo d c địa 

phương lớp 7 (phần lịch sử) t i THCS Mỹ Thủy. 

3. Công tác đổi mới giáo dục phổ thông 

- Cấp tiểu học và THCS bồi dưỡng CBQL,  V đ i trà các modul  ph c v  

 M DPT 2018 theo kế ho ch của Sở  D& T. Chỉ đ o và ph n công  V cốt cán, 

CBQL cốt cán hỗ tr  đồng nghiệp bồi dưỡng các mô đun 1,2,3,4,5,9. 

- Hoàn thành bàn giao thiết bị d y học cho các trường đư c trang cấp theo 

kế ho ch.  

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

tăng trưởng CSVC 

Trong tháng, Ph ng  D& T đã t p trung chỉ đ o các trường đã đư c Sở 

đánh giá sơ bộ. Sở  D& T đã kiểm tra đánh giá chính thức 08 đơn vị:  

- Sở  D& T khảo sát chính thức: MN Ngư Thủy, MN Lộc Thủy, MN 

Dương Thủy, TH số 1 Liên Thủy, TH số 2 Liên Thủy, TH Xu n Thủy, TH số 2 

Hồng Thủy, THCS Dương Thủy. 

- Sở  D& T khảo sát sơ bộ: TH số 1 An Thủy, TH số 2 An Thủy. 

5. Công tác an ninh, an toàn trật tự trường học, phòng chống dịch bệnh 

Covid 19  
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- Tình hình an ninh trường học toàn ngành trong tháng 01/2022 đảm bảo an 

toàn. 

- Các trường học đã chủ động triển khai ph ng, chống dịch bệnh Covid-19, 

đảm bảo thích ứng linh ho t trong triển khai d y học t i đơn vị. Tuy nhiên, trong 

thời gian cuối tháng (c n Tết Nguyên đán) tình hình dịch bệnh có dấu hiệu phức 

t p đã có học sinh nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. 

- Tổ chức t p huấn trực tuyến về ph ng tránh đuối nước cho học sinh (02 

người/đơn vị). 

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

luật 

 - Công tác CCHC: Tiếp t c n ng cao công tác CCHC t i đơn vị, trong đó t p 

trung vào công tác đ o t o bồi dưỡng đội ngũ, sắp xếp, bố trí đội ngũ đúng vị trí 

việc làm; thực hiện tốt công tác tiếp công d n t i đơn vị. 

 -  iải quyết thủ t c hành chính đảm bảo đúng thời h n. Trong tháng 01/2022 

đã giải quyết chuyển trường ngo i tỉnh cho 07 học sinh THCS (trong đó chuyển đi 

03 học sinh, chuyển đến 04 học sinh). Cấp bản sao và chỉnh sửa văn bằng THCS 

03 trường h p. 

 - Tuyên truyền phổ biến  DPL: Thực hiện tốt các nội dung trọng t m tuyên 

truyển giáo d c pháp lu t tháng 01/2022, t p trung tuyên truyền về ph ng chống 

dịch bệnh Covid-19. 

7. Chế độ thông tin báo cáo 

Các đơn vị thực hiện chế độ báo cáo số liệu học kì 1 kịp thời, chính xác theo 

yêu cầu và quy định của ngành. 

Tuy nhiên, nhiều đơn vị chưa báo định kì tháng 1 và báo caoskhoong đúng 

theo thời gian quy định. 

8. Công tác phối kết hợp và hoạt động khác 

- Tham gia hiến máu nh n đ o đ t 1: 200/272 người đư c hiến máu. 

- Trường TH&THCS số 2 Trường Thủy tổ chức điểm thành công mô hình 

“Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội”. 

II. TRIỂN KHAI MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG THÁNG 02/2022 

1. Triển khai thiết thực các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và đảm 

bảo ANTT trường học trong dịp Tết Nguyên đán 

- Các đơn vị cần triển khai thiết thực các ho t động mừng  ảng, mừng 

Xu n; tổ chức trang trí, treo cờ Tổ quốc t i đơn vị, thực hiện và tuyên truyền v n 

động ph  huynh học sinh cùng treo cờ Tổ quốc t i gia đình. 

- Quán triệt nghiêm túc việc ký cam kết về thực hiện an toàn giao thông; 

cam kết không sản xuất, chế t o, tàng trữ, v n chuyển và sử d ng pháo nổ; thực 

hiện nghiêm túc công tác trực ban, công tác ph ng cháy, chữa cháy.  

- Thực hiện nghiêm túc việc ph ng chống dịch bệnh Covid-19. 
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2. Công tác phổ cập giáo dục 

- Huy động, duy trì tốt số lư ng, t p trung chỉ đ o công tác PC D trên địa 

bàn, t p trung chống bỏ học sau Tết Nguyên đán 

- Các đơn vị THCS cần t p trung v n động học sinh bỏ học trở l i trường 

bằng mọi biện pháp. Trường h p học sinh có dấu hiệu bỏ học phải báo cáo ngay 

với địa phương và Ph ng  D& T để có hướng huy động l i; Báo cáo tình hình 

học sinh bỏ học phải kịp thời và trung thực. 

3. Hoạt động nâng cao chất lượng giáo dục 

3.1. Triển khai thực hiện d y học theo lịch trình năm học và các kế ho ch 

giáo d c, d y học tăng cường đã đư c Ph ng  D& T phê duyệt. 

3.2. Kiểm tra ho t động d y học các trường học của cả ba cấp học thông qua 

kiểm tra chuyên đề, kiểm tra trường học. 

3.3. Sinh ho t chuyên môn liên trường theo kế ho ch. 

3.4. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi:  Hoàn thành việc kiểm tra chất lư ng 

chọn các đội tuyển HS  lớp 9 cấp tỉnh. 

3.5. Hội thi: Tiếp t c bồi dưỡng, hướng dẫn học sinh tham gia các s n chơi 

trí tuệ trên m ng internet: Thi các v ng tự luyện IOE, thi cấp huyện Tr ng nguyên 

Tiếng Việt, thi Tr ng nguyên toàn tài cấp tỉnh, tham gia các vòng thi Violympic 

Toán (Tiếng Việt-Tiếng Anh). 

Triển khai t p luyện và lựa chọn v n động viên chuẩn bị tham gia giải  iền 

kinh, bơi lội cấp huyện (dự kiến triển khai khi có kế ho ch của Sở  D& T). 

4. Công tác đổi mới giáo dục phổ thông 

- Triển khai công tác t p huấn đổi mới Chương trình giao d c phổ thông 

theo kế ho ch của Sở  D& T. 

- Tiếp t c tăng cường công tác bồi dưỡng đ i trà đội ngũ giáo d y học 

chương trình giáo d c phổ thông mới. 

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

tăng trưởng CSVC 

- Ph ng  D& T tiếp t c chỉ đ o, kiểm tra tư vấn công tác kiểm định chất 

lư ng và x y dựng Chuẩn quốc gia. 

- Các đơn vị hoàn thiện các h ng m c CSVC, hồ sơ chuẩn bị để Sở  D& T 

đánh giá sơ bộ và chính thức. Sở  D& T khảo sát chính thức: TH số 1 An Thủy, 

TH số 2 An Thủy. 

- Hoàn thành hồ đăng kí đánh giá ngoài: MN Xu n Thủy, MN Mỹ Thủy, TH 

Hưng Thủy, TH số 2 Sen Thủy, TH số 2 Phong Thủy, TH&THCS số 2 Trường 

Thủy, THCS An Thủy, THCS Mai Thủy. 

6. Công tác an ninh, an toàn trật tự trường học, phòng chống dịch bệnh 

Covid 19  
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- Các trường cần quán triệt đến đội ngũ và học sinh: các Công văn chỉ đ o 

vệ sinh an toàn thực phẩm; An toàn giao thông, an ninh tr t tự trường học, cháy nổ, 

đồng thời t p trung ph ng chống các tệ n n xã hội x m nh p vào học đường, thực 

hiện nghiêm túc các quy định về cấm đốt pháo nổ... 

- Kiên quyết chống n n b o hành trong nhà trường. 

- Tiếp t c tuyên truyền và có các giải pháp triển khai ph ng chống dịch bệnh 

Covid-19. 

- Các đơn vị mầm non cần tăng cường công tác ph ng chống dịch bệnh mùa 

đông và tiến hành chống rét cho các cháu. Tích cực ph ng ngừa ngộ độc thực 

phẩm, các nguy cơ mất an toàn về vệ sinh an toàn thực phẩm. 

- Tăng cường vệ sinh an toàn thực phẩm cho các trường có tổ chức bán trú. 

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

luật 

 - Công tác CCHC: Tiếp t c n ng cao công tác CCHC t i đơn vị, trong đó t p 

trung vào công tác đ o t o bồi dưỡng đội ngũ, sắp xếp, bố trí đội ngũ đúng vị trí 

việc làm; thực hiện tốt công tác tiếp công d n t i đơn vị. 

 -  iải quyết thủ t c hành chính đảm bảo đúng thời h n, bộ ph n tham mưu 

các thủ t c hành chính, ISO hoàn thành đảm bảo theo kế ho ch của UBND huyện. 

 - Tuyên truyền phổ biến  DPL: Thực hiện tốt các nội dung trọng t m tuyên 

truyển giáo d c pháp lu t tháng 02/2022, t p trung tuyên truyền về ph ng chống 

dịch bệnh Covid-19. 

 8. Công tác khác 

 Tham gia hiến máu nh n đ o đ t 2 theo kế ho ch UBND huyện. 

Nh n đư c nội dung này, Ph ng  D& T huyện yêu cầu hiệu trưởng (giám 

đốc) các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc./.       

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

- Sở  D& T (b/c); 

- UBND huyện, Ban T HU (b/c); 

-  /c PCT UBND huyện ph  trách;                                                                               

- L , CV cơ quan;  

- Website;                                                                                           

- Lưu: VT, KHTH.                                                                                                          

TRƯỞNG PHÒNG 
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