
    

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

Tháng 7/2021, các đơn vị triển khai các hoạt động hè, Phòng GD&ĐT tập 

trung chỉ đạo duyệt Kế hoạch phát triển năm học 2020-2021 cho các đơn vị. Qua 

tập hợp tình hình, Phòng GD&ĐT đánh giá hoạt động tháng 7/2021 và triển khai 

một số nội dung trọng t m tháng 8/2021 như sau: 

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 7/2021 

 1. Công tác phổ cập giáo dục 

- Các đơn vị đã 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. 

- Kết quả thi tốt nghiệp THPT (lớp 12) dành cho học sinh các xã vùng cao học 

tại trường PTDTNT 27/31 đạt tỷ lệ 87,1%. 

- Phòng GD&ĐT tổ chức duyệt tuyển sinh cho các đơn vị mầm non: 

+ Nhà trẻ: Số trẻ nhà trẻ huy động so với kế hoạch giao 1190/1421 cháu đạt tỷ 

lệ 83,7%; Số trẻ nhà trẻ huy động đến trường 1190/5373 đạt tỷ lệ 22,1%. Số trẻ 

huy động vào nhóm trẻ độc lập 172 trẻ.  

+ Mẫu giáo: Số trẻ nhà trẻ huy động so với kế hoạch giao 7295/7673 cháu đạt 

tỷ lệ 95,1%; Số trẻ mẫu giáo huy động đến trường 7295/7511 đạt tỷ lệ 97,1%. Số 

trẻ mẫu giáo ngoài công lập là 49 trẻ. 

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

 2.1. Trong dịp nghỉ hè, các đơn vị đã làm tốt công tác tuyên truyền phòng 

tránh tai nạn thương tích và đuối nước cho học sinh. Trong tháng, toàn ngành đảm 

bảo an toàn tai nạn thương tích và đuối nước; không có học sinh vi phạm các tệ 

nạn xã hội. 

2.2. Công tác bồi dưỡng đội ngũ trong hè: Phòng GD&ĐT đã phối hợp với 

Trường Cao đẳng Luật Quảng Bình mở 01 lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước 

chương trình chuyên viên với 65 cán bộ quản lý và giáo viên đăng kí tham gia. 

Các trường học cũng đã tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ giáo viên đơn vị 

học n ng chuẩn trình độ đào tạo. 

2.3. Công tác bồi dưỡng hoạch sinh giỏi (bằng hình thức trực tuyến) tiếp tục 

được triển khai đảm bảo đúng kế hoạch và có chất lượng. 

2.4. Phòng GD&ĐT duyệt Kế hoạch phát triển mục tiêu năm học 2021-2022 

của các đơn vị: 

UBND HUYỆN LỆ THỦY 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số:          /GDĐT 

V/v đánh giá hoạt động tháng 7/2021,  

     triển khai kế hoạch tháng 8/2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Lệ Thủy,  ngày     tháng 8  năm 2021 
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 Căn cứ biên bản duyệt KHPT năm học 2021-2022 (phần mục tiêu, chỉ tiêu 

phấn đấu) của các đơn vị đã được thông qua UBND xã, thị trấn; phòng GD&ĐT đã 

tiến hành thẩm định kế hoạch cho 85/85 đơn vị (gồm kế hoạch phát triển và dự 

kiến thu nộp năm học 2021-2022). 

Hình thức duyệt kế hoạch năm học theo từng xã nên đã tạo điều kiện cho hội 

đồng duyệt của Phòng GD&ĐT nhìn nhận toàn diện về các cấp học trên các địa 

bàn để có giải pháp chỉ đạo tổng thể.  

2.5. Dạy thêm học thêm trong hè: 

Mặc dù, Phòng GD&ĐT đã 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, theo phản ánh của phụ huynh một số 

giáo viên vẫn còn tổ chức dạy thêm tại nhà trái quy định; Phòng GD&ĐT đề nghị 

hiệu trưởng nghiêm túc kiểm điểm những giáo viên chưa thực hiện đúng quy định 

về dạy thêm và học thêm. 

2.6. X y dựng đơn vị Lá cờ đầu:  

Trong tháng, Thường trực Hội đồng thi đua tỉnh đã thẩm định các đơn vị 

đăng kí x y dựng Lá cờ đầu cấp học năm học 2020-2021, qua kiểm tra thẩm định 

thường trực HĐTĐ tỉnh đã đánh giá cao phong trào dạy và học ở các đơn vị. Kết 

quả: Trường MN Trường Thủy và Trường THCS T n Thủy được đề nghị tặng Cờ 

thi đua của Chính phủ, Trường TH Mai Thủy Thủy được đề nghị tặng Cờ thi đua 

của UBND tỉnh. 

3. Công tác đổi mới giáo dục phổ thông 

- Các đơn vị tiếp tục chuẩn bị tốt các điều kiện đổi mới chương trình, sách 

giáo khoa lớp 2, lớp 6.  

- Phòng GD&ĐT đã phối hợp với Phòng TC-KH thẩm định để trình UBND 

huyện mua sắm, trang cấp TBDH lớp 2, lớp 6 cho các đơn vị theo kế hoạch. 

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

tăng trưởng CSVC 

- Trong tháng 7, 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. 

 - Các đơn vị có CSVC xuống cấp đã tích cực tham mưu địa phương hoàn 

thiện việc tu bổ, sửa chữa trong hè chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới. 

 5. 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. 

- Tình hình an ninh trường học tại các đơn vị trong tháng 7 đảm bảo an toàn. 
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 6. 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 7, bộ phận phụ trách 

thủ tục hành chính giải quyết 06 hồ sơ (trong đó 06 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 7/2021. 

II. TRIỂN KHAI MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG THÁNG 8/2021 

Tháng 8/2021, toàn ngành hưởng ứng chào mừng kỉ niệm Cách mạng Tháng 

Tám và Quốc khánh 2/9; kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, 

Phòng GD&ĐT triển khai hoạt động tháng 8/2021 như sau: 

1. Đẩy mạnh các hoạt động chào mừng Cách mạng tháng Tám, Quốc 

khánh 2/9, kỉ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp  

- Đối với toàn thể cán bộ, giáo viên, nh n viên: tích cực hưởng ứng và cùng 

tham gia vào các hoạt động và phong trào do ngành tổ chức phát động. 

- Thực hiện treo quốc kì, cờ vui tại công sở, nhà riêng của cán bộ, công 

chức, viên chức theo đúng quy định. Nhắc  học sinh động viên gia đình hưởng ứng 

việc treo quốc kì tại gia đình. 

- Các đơn vị triển khai cho giáo viên và học sinh tham gia tích cực cuộc thi 

tìm hiểu về th n thế và sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp theo Kế hoạch 

số 51/KH-HĐ-GDĐT ngày 21/7/2021 của Ban Thường vụ Huyện Đoàn và Phòng 

Giáo dục và Đào tạo huyện ban hành kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về Đại 

tướng Võ Nguyên Giáp với chủ đề “Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của Nh n d n”. 

- Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Đại tướng Võ 

Nguyên Giáp bằng các hình thức phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị. 

 2. Công tác phổ cập giáo dục 

- 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. 

- Tăng cường duy trì số lượng, chống học sinh bỏ học, đảm bảo số lượng theo 

kết quả duyệt tuyển sinh ở Phòng GD&ĐT. Lưu ý đến việc chống học sinh bỏ học 

trong hè. 

- 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. 
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- Tổ chức ký cam kết trách nhiệm giữa Phòng GD&ĐT với các Đồn Biên 

phòng trên địa bàn về x y dựng xã hội học tập. 

 2. Hoạt động nâng cao chất lượng giáo dục  

2.1. Tích cực chuẩn bị điều kiện cho năm học mới 

- Các đơn vị chủ động công việc thường niên cho chuẩn bị năm học mới sau 

khi giáo viên trả phép. Trong lúc chờ hướng dẫn của UBND tỉnh về khung kế 

hoạch thời gian năm học 2021-2022 yêu cầu các đơn vị tùy theo điều kiện thực tế 

của đơn vị và đội ngũ để chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới nhưng phải đảm 

bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19 (trong điều kiện dịch bệnh còn diễn 

biến phức tạp, Phòng GD&ĐT khuyến nghị các đơn nên áp dụng hình thức trực 

tuyến trong hội họp, tránh việc tổ chức gặp mặt đông người khi không thực sự cần 

thiết). 

- Ổn định đội ngũ: Các đơn vị có thay đổi về CBQL khẩn trương hoàn thành 

việc bàn giao, nhận nhiệm vụ ở đơn vị mới. Các đơn vị có giáo viên, nh n viên 

điều chuyển theo quyết định của UBND huyện làm tốt công tác tư tưởng cho người 

được điều chuyển. 

- Tiếp tục rà soát, kiểm tra cơ sở vật chất, hệ thống điện...Tích cực xử lí các 

yếu tố có thể dẫn tới mất an toàn trước khi đón học sinh tựu trường (công việc này 

yêu cầu các đơn vị phải thực hiện hoàn thành trước khi học sinh tựu trường): 

+ Thực hiện nghiêm túc việc rà soát các điều kiện đảm bảo an toàn. 

+ Tổng kiểm tra hệ thống điện, khẩn trương khắc phục các sự cố có thể dẫn 

tới mất an toàn. 

+ Các trường có tổ chức bán trú  kiểm tra, rà soát an toàn về vệ sinh bếp bán 

trú.  

- Tích cực bổ sung điều kiện tối thiểu cho dạy và học: Các đơn vị tích cực 

tham mưu cho địa phương hoàn thành x y dựng cơ sở vật chất đảm bảo đáp ứng 

cho các trường có đủ phòng học, bàn ghế và các trang thiết bị dạy học. 

- Phối hợp với phụ huynh chuẩn bị mọi điều kiện về t m thế, học cụ để chủ 

động triển khai kế hoạch dạy học khi có thông báo cụ thể về Kế hoạch thời gian 

năm học 2021-2022 của Sở GD&ĐT. 

2.2. Tiến hành rà soát lại kế hoạch năm học: các đơn vị chủ động tiến hành 

củ soát lại và triển khai thực hiện các mục tiêu phấn đấu của đơn vị theo kế hoạch 

mục tiêu đã duyệt ở Phòng GD&ĐT.  

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. Tổng kết năm học, và triển khai nhiệm vụ năm học mới  
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Sau tổng kết của Bộ GD&ĐT và Sở GD&ĐT, ngành sẽ tổ chức Hội nghị 

tổng kết năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022  

+ Thời gian dự kiến từ 23/8 đến 27/8/2021. 

+ Hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp (sẽ có thông báo riêng). 

+ Các đơn vị được bố trí tham luận cần chuẩn bị kỹ lưỡng và có chất lượng 

(sẽ có thông báo chỉ định). Tất cả các đơn vị không bố trí tham luận thì chuẩn bị ý 

kiến để tham gia phát biểu (tất cả phải bằng văn bản- sau khi phát biểu nộp về cho 

thư ký Hội nghị để tập hợp đăng trên trang thông tin điện tử của ngành). 

2.6. Phối hợp với Hội khuyến học tổ chức lễ tuyên dương học sinh giỏi, học 

sinh năng khiếu (có kế hoạch riêng). 

3. Công tác đổi mới giáo dục phổ thông 

- Các đơn vị tiếp tục chuẩn bị tốt các điều kiện đổi mới chương trình, sách 

giáo khoa lớp 2, lớp 6.  

- Triển khai mua sắm, trang cấp TBDH cho các đơn vị theo kế hoạch.\ 

- Hướng dẫn phụ huynh mua sắm sách giáo khoa, đồ dùng học tập cần thiết 

phụ vụ cho việc học tập. 

 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.  

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

cấp học trong tháng 8/2021: THCS An Thủy, THCS Liên Thủy, THCS Dương 

Thủy, TH&THCS Cam Thủy, THCS Lộc Thủy, THCS 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, phòng chống dịch bệnh 

Covid 19 và lụt bão năm 2021 

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

được lơ là, chủ quan. 

Các đơn vị có cán bộ, giáo viên, học sinh thuộc diện F2, F3 thực hiện nghiêm 

túc việc khai báo y tế và hướng dẫn của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 

của địa phương. 
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X y dựng kế hoạch dạy học trong điều kiện ảnh hưởng của dịch bệnh (x y 

dựng phòng họp trực tuyến, kỹ năng dạy học trực tuyến cho cán bộ, giáo viên). 

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

viên, tài sản; cháy nổ... 

6.3. Triển khai công tác phòng chống lụt bão 2021 

- Các đơn vị kiện toàn BCĐ PCLB kịp thời, chuẩn bị CSVC chống bão lụt 

tránh tình trạng chủ quan, làm thiệt hại về người và của. Danh sách BCĐ PCLB 

của các trường báo cáo về phòng GD&ĐT trước ngày 20/8/2021 (qua hộp thư nội 

bộ đ/c Lê Đình Đức). 

- Ngành tổng kết công tác phòng chống lụt bão năm 2020 và triển khai 

nhiệm vụ năm 2021. 

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. 

 7.3.Tuyên truyền phổ biến GDPL: Thực hiện tốt các nội dung trọng t m 

tuyên truyển giáo dục pháo luật tháng 8/2021, 

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.                                                                                                          

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

Nguyễn Văn Vững 
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