
    

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

Tháng 6/2021, các đơn vị triển khai các hoạt động hè, toàn ngành tập trung 

chỉ đạo hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ năm học và tiến hành xét thi đua năm học 

2020-2021. Qua tập hợp tình hình, Phòng GD&ĐT đánh giá hoạt động tháng 

6/2021 và triển khai một số nội dung trọng t m tháng 7/2021 như sau: 

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 6/2021 

 1. Công tác phổ cập giáo dục 

- Các đơn vị đã tích cực hướng dẫn học sinh tham gia tuyển sinh theo Quyết 

định số 1260/QĐ-UBND ngày 06/5/2021 của Ủy ban nh n d n tỉnh Quảng Bình 

ban hành Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông, lớp 10 trung học phổ 

thông chuyên, lớp 10 phổ thông d n tộc nội trú, lớp 10 giáo dục thường xuyên trên 

địa bàn tỉnh Quảng Bình năm học 2021-2022. 

Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS thi vào THPT 1867/2050 đạt tỷ lệ 91,1%. 

- Phòng GD&ĐT tổ chức duyệt tuyển sinh đầu cấp cho các đơn vị phổ 

thông, cụ thể:  

+ Cấp TH: 2800/2748 học sinh vượt so với kết hoạch tuyển 52 em (trong đó 

có 14 học sinh khuyết tật học hòa nhập). 

+ Cấp THCS: 1881/1881 học sinh, đạt tỷ lệ 100%. 

 2. Hoạt động nâng cao chất lượng giáo dục và nhiệm vụ ngành 

 2.1. Các đơn vị đã hoàn chỉnh thủ tục bàn giao học sinh về sinh hoạt hè ở địa 

phương. 

Nhiều đơn vị đã triển khai công tác dạy học bơi cho học sinh đảm bảo đúng 

theo kế hoạch. 

 2.2. Công tác chỉ đạo chuyên môn 

 - Chỉ đạo các đơn vị triển khai dạy ôn tập thi tuyển sinh THPT cho học sinh 

lớp 9, hoàn thành việc thu nhận, bàn giao hồ sơ đăng ký thi tuyển sinh THPT; hoàn 

thành tốt việc nhập dữ liệu vào phần mềm tuyển sinh THPT. Một số đơn vị có kết 

quả thi tuyển sinh tốt như: THCS Mỹ Thủy, THCS Mai Thủy, THCS Kiến Giang, 

THCS Lộc Thủy, THCS Sen Thủy, THCS Lệ Ninh, THCS Phú Thủy. Bên cạnh 

đó, chất lượng một số đơn vị còn chưa cao, nhất là ở các đơn vị vùng cao, một số 

đơn vị vùng khó khăn. 
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- Toàn ngành điểm trung bình các môn thi vào lớp 10: Toán 5,1; Ngữ Văn 

5,7 

2.3. Công tác bồi dưỡng đội ngũ trong hè: 

- Các đơn vị đã chủ động thực hiện công tác bồi dưỡng đội ngũ theo kế 

hoạch, báo cáo đánh giá công tác bồi dưỡng thường xuyên về phòng GD&ĐT kịp 

thời. 

- Phòng GD&ĐT đã tập hợp được danh sách đăng kí bồi dưỡng QLNN 

chương trình chuyên viên tại Lệ Thủy (63 người) dự kiến sẽ thực hiện bồi dưỡng 

vào tháng 7/2021. 

2.4. Các đơn vị đăng kí kiểm định chất lượng, x y dựng CQG đã chủ động 

hoàn thiện các hạng mục còn lại và hoàn thiện hồ sơ theo chuẩn để chuẩn bị cho 

tỉnh kiểm tra, công nhận. 

2.5. Công tác trực hè tại các đơn vị chu đáo, đảm bảo thông tin thông suốt và 

an toàn CSVC, không để xảy ra tình trạng hoả hoạn, cháy nổ. 

2.6. Công tác thi đua khen thưởng: 

Hội đồng thi đua ngành đã hoàn thành việc rà xét thi đua, thông báo kịp thời 

kết quả rà xét cho các đơn vị. 

Trình hồ sơ đề nghị xét thi đua năm học 2020-2021 cho HĐTĐ huyện. 

2.7. Dạy thêm, học thêm trong hè 

Phòng GD&ĐT đã có Công văn yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc 

các hoạt động dạy thêm, học thêm theo đúng Thông tư số:17/2012/TT-BGDĐT và 

phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, qua phản ánh của phụ huynh vẫn còn 

tình trạng giáo viên tổ chức dạy thêm, học thêm trái quy định. Phòng GD&ĐT 

nghiêm túc nhắc nhở hiệu trưởng các trường phổ thông để xảy ra tình trạng để giáo 

viên dạy thêm trái quy định. 

2.8. Hoạt động kiểm tra 

Phòng GD&ĐT đã tiến hành kiểm tra, thẩm định nhóm trẻ, lớp mẫu giáo 

độc lập Alibaba tại xã Mai Thủy theo Công văn số 38/CV-UBND ngày 24/6/2021 

của UBND xã Mai Thủy về việc đề nghị kiểm tra, thẩm định điều kiện thành lập 

lớp mẫu giáo độc lập “ALIBABA” của bà Nguyễn Thị Thùy Linh ở Thôn Mai Hạ 

xã Mai Thủy 

Kết quả: Nhóm trẻ đảm bảo đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất (như phòng 

học, phòng ngủ, nhà vệ sinh, bếp ăn, s n chơi...). Hồ sơ văn bằng của chủ nhóm 

đầy đủ theo quy định. Sau kiểm tra, Phòng GD&ĐT đã có Công văn phản hồi cho 

UBND xã Mai Thủy để UBND xã có căn cứ ban hành quyết định thành lập nhóm 

trẻ, lớp mẫu giáo độc lập. 

3. Công tác đổi mới giáo dục phổ thông 
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- Phòng GD&ĐT đã tổ chức tổng kết 01 năm thực chiện chương trình sách 

giáo khoa lớp 1 bằng hình thức trực tuyến với 38 điểm cầu tại Phòng GD&ĐT và 

37 đơn vị trường học. 

- Tiếp tục chuẩn bị tốt các điều kiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa 

lớp 2, lớp 6.  

- Cấp THCS tham gia tập huấn STEM các môn học Toán, Lý, Hóa, Sinh, 

Tin, Công nghệ (03 giáo viên/môn học) tại Sở GD&ĐT. 

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

tăng trưởng CSVC, thư viện trường học 

- Trong tháng 6, Sở GD&ĐT tạm dừng hoạt động đánh giá ngoài tại các cơ 

sở giáo dục. Phòng GD&ĐT tiếp tục chỉ đạo các đơn vị hoàn thiện các điều kiện, 

hạng mục x y dựng và hồ sơ kiểm tra công nhận; đồng thời chỉ đạo các đơn vị 

chuẩn bị điều kiện để đón đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT trong thời gian tới. 

- Đối với công tác thư viện: Sở GD&ĐT đã có Quyết định công nhận thư 

viện năm học 2020-2021. 

+ Cấp tiểu học có 22 thư viện xuất sắc (tăng 02 trường so với năm trước), 04 

thư viện tiên tiến và 01 thư viện đạt chuẩn. 

+ Cấp THCS có 09 thư viện xuất sắc (số lượng bằng với năm trước), 19 thư 

viện tiên tiến và 01 thư viện đạt chuẩn; có 02 đơn vị mới đạt thư viện xuất sắc 

(Cam Thủy và Phong Thủy), có 01 trường từ đạt chuẩn lên tiên tiến (TH&THCS 

số 2 Kim Thủy), tuy nhiên có 02 đơn vị để thư viện sụt chuẩn (THCS Hưng Thủy 

và THCS Xu n Thủy). 

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

 - Các đơn vị chủ động triển khai tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-

19; CBQL và nh n viên y tế các trường học đã tham gia tiêm phòng vắc xin lần 1 

đầy đủ. 

- Tình hình an ninh trường học tại các đơn vị trong tháng 6 đảm bảo an toàn. 

 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; thực hiện tốt công tác tiếp công d n tại đơn vị. 

 - Giải quyết TTHC tại Phòng GD&ĐT: Trong tháng 6, bộ phận phụ trách 

thủ tục hành chính giải quyết 04 hồ sơ (trong đó có 01 hồ sơ xác nhận tốt nghiệp, 

03 hồ sơ chuyển trường học sinh THCS). 

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

các nội dung trọng t m giáo dục pháp luật tháng 6/2021. 

 II. TRIỂN KHAI MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG THÁNG 7/2021 

 1. Công tác phổ cập giáo dục 
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- Phối hợp với các trường THPT, Trung t m dạy nghề huyện, các địa 

phương, phụ huynh làm tốt công tác tuyển sinh vào lớp 10. 

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

mạnh công tác tuyển sinh vào các trường học nghề để n ng cao tỉ lệ học sinh tốt 

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

chí 14.2 về nông thôn mới. 

- Duyệt tuyển sinh cấp học mầm non. 

- Tổ chức rút kinh nghiệm công tác tuyển sinh theo Kế hoạch 1456/KH-

UBND ngày 29/6/2018 về mở lớp 10 cho các xã Kim Thủy, Ng n Thủy, L m 

Thủy (dự kiến sau khi có kết quả thi lớp 12). 

 2. Hoạt động nâng cao chất lượng giáo dục  

 2.1. Làm tốt công tác tuyên truyền phòng tránh tai nạn thương tích và đuối 

nước trong dịp nghỉ hè. 

Các đơn vị cần triển khai tích cực tuyên truyền triển khai phổ biến biện pháp 

phòng chống đuối nước, phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh trong dịp 

hè. 

Tích cực nắm bắt sát sao tình hình học sinh; kịp thời ngăn ngừa các biểu 

hiện tiêu cực, các tệ nạn, các tai nạn... 

2.2. Tiếp tục triển khai tốt công tác bồi dưỡng đội ngũ trong hè. 

2.3. Tiếp tục thực hiện công tác bồi dưỡng hoạch sinh giỏi (bằng hình thức 

trực tuyến) đảm bảo đúng kế hoạch và có chất lượng. 

2.4. Các đơn vị đăng kí kiểm định chất lượng, x y dựng CQG cần nỗ lực 

hoàn thiện các hạng mục còn lại và hoàn thiện hồ sơ theo chuẩn để chuẩn bị cho 

tỉnh kiểm tra, công nhận. 

2.5. Tổ chức trực hè chu đáo, đảm bảo thông tin thông suốt và an toàn 

CSVC, phòng chống mất mát, hoả hoạn, cháy nổ. 

2.6. Tiến hành củ soát và x y dựng các loại kế hoạch: 

 X y dựng KHPT năm học 2021-2022 (phần mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu). 

Thông qua HĐGD cấp xã chuẩn bị chu đáo cho phê duyệt tại Phòng GD&ĐT vào 

đầu tháng 8/2021. 

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-BGDĐT và phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

Nếu đơn vị để xảy ra tình trạng giáo viên dạy thêm trái quy định thì hiệu trưởng 

phải chịu trách nhiệm liên đới. 

2.8. Tích cực x y dựng đơn vị Lá cờ đầu: Các đơn vị (MN Trường Thủy, TH 

Mai Thủy, THCS T n Thủy) x y dựng Lá cờ đầu cần nỗ lực hoàn thiện các hạng 

mục còn lại và hoàn thiện báo cáo thành tích để chuẩn bị cho tỉnh kiểm tra, công 

nhận. 
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3. Công tác đổi mới giáo dục phổ thông 

- Tiếp tục chuẩn bị tốt các điều kiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa 

lớp 2, lớp 6.  

- Tiếp tục tập huấn SGK lớp 2, lớp 6 cho CBQL và giáo viên theo kế hoạch 

của Sở GD&ĐT. 

- Mua sắm, trang cấp TBDH cho các đơn vị theo kế hoạch. 

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

tăng trưởng CSVC 

 - Các đơn vị tiếp tục làm tốt công tác tự đánh giá ngoài và x y dựng trường 

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

 - Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị hoàn thiện các hạng mục CSVC, hồ sơ chuẩn bị 

để Sở GD&ĐT kiểm tra chính thức: THCS Thái Thủy, THCS Lệ Ninh, THCS Sơn 

Thủy, THCS Kiến Giang, THCS Sen Thủy; TH Mai Thủy, TH Sơn Thủy; MN 

Ng n Thủy, MN Mai Thủy, MN An Thủy. Kiểm tra, tư vấn tại THCS Mỹ Thủy. 

- Các đơn vị sau tiếp tục hoàn thiện hồ sơ tự đánh giá cơ sở giáo dục nộp về 

cấp học trong tháng 7/2021: THCS An Thủy, THCS Liên Thủy, THCS Dương 

Thủy, TH&THCS Cam Thủy, THCS Lộc Thủy; TH&THCS số 2 Trường Thủy, 

TH số 2 Phong Thủy, TH Hưng Thủy, TH T n Thủy, TH số 1 Kiến Giang, TH số 

2 Kiến Giang, TH số 1 Liên Thủy, TH số 2 Liên Thủy, TH số 1 An Thủy, TH số 2 

An Thủy, TH Đại Phong, TH Thanh Thủy, TH Xu n Thủy. 

 - Các đơn vị có CSVC xuống cấp cần tham mưu địa phương hoàn thiện việc 

tu bổ, sửa chữa trong hè. 

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

 6.1. Tiếp tục chủ động triển khai phòng, chống dịch bệnh Covid-19, không 

được lơ là, chủ quan. 

Cán bộ GV và người lao động các trường tham gia tiêm vacxin lần 1 theo kế 

hoạch của UBND huyện. 

6.2. Đảm bảo an toàn, an ninh trường học với các trọng t m: 

- An toàn khuôn viên, tài sản; cháy nổ... 

- Tăng cường giáo dục đồng thời có biện pháp quản lí phù hợp để không  

xảy ra tình trạng đuối nước trong kì nghỉ hè. 

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

luật 

 7.1. Công tác CCHC: Tiếp tục n ng cao 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 d n tại đơn vị. 

 7.2. Giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo đúng thời hạn. 
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 7.3. Tuyên truyền phổ biến GDPL: Thực hiện tốt các nội dung trọng t m 

tuyên truyển giáo dục pháo luật tháng 7/2021, 

7.4. Chú trọng tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Đại tướng Võ 

Nguyên Giáp, tổ chức tốt cuộc thi tìm hiểu về th n thế, sự nghiệp của Đại tướng. 

8. Các đơn vị phối hợp bộ phận TCCB Phòng GD&ĐT rà soát tình hình đội 

ngũ để đề xuất phương án chuẩn bị cho năm học mới 2021-2022. 

  9. Các đơn vị chủ động x y dựng kịch bản kế hoạch dạy học vào đầu năm 

học mới 2021-2022 trong điều kiện dịch bệnh Covid 19 còn diễn biến phức tạp. 

Nhận được nội dung này, yêu cầu hiệu trưởng (giám đốc) các đơn vị triển 

khai thực hiện nghiêm túc./. 

    

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

- Sở GD&ĐT (b/c); 

- UBND huyện, Ban TGHU (b/c); 

- Đ/c PCT UBND huyện phụ trách;                                                                               

- LĐ, CV cơ quan;  

- Website;                                                                                           

- Lưu: VT, KHTH.                                                                                                          
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Nguyễn Văn Vững 

 

  
                                 


		vungnv.lt@quangbinh.gov.vn
	2021-07-05T07:36:44+0700


		2021-07-05T16:04:04+0700


		2021-07-05T16:04:37+0700


		gddt.lt@quangbinh.gov.vn
	2021-07-05T16:04:52+0700




