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Kính gửi:
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các hội, đoàn thể của huyện;
- Các phòng, ban, ngành của huyện;
- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện;
- Trung tâm Y tế huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Thực hiện Công văn số 1357/UBND-KGVX ngày 20 tháng 9 năm 2021
của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, giải pháp
năm học 2021-2022 của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Gia Lai.
Căn cứ tình hình thực tiễn tại địa phương, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện
yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan, ban, ngành của huyện, UBND
các xã, thị trấn quán triệt, tập trung chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ, giải pháp năm
học 2021-2022 của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Prông các nội dung
trọng tâm sau:
1. Phòng Giáo dục và Đào tạo
a. Căn cứ tình hình diễn biến của dịch Covid-19 trên địa bàn huyện, trên cơ
sở đánh giá 4 mức độ nguy cơ được thể hiện tới cấp xã trên bản đồ chống dịch
theo Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia
phòng, chống dịch Covid-19 về việc ban hành “Quy định đánh giá mức độ nguy
cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch Covid-19”,
chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn triển khai các phương án dạy học linh hoạt,
phù hợp đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. Chỉ đạo
các cơ sở giáo dục xây dựng và triển khai kế hoạch năm học với các phương án,
giải pháp dạy học linh hoạt, phù hợp để ứng phó với diễn biến phức tạp, khó lường
của dịch bệnh Covid-19 để việc học không bị gián đoạn, đảm bảo nội dung chương
trình; sử dụng thời gian dự phòng 4 tuần trong khung thời gian năm học để ôn tập
và củng cố, bổ sung kiến thức cho học sinh, tranh thủ tối đa thời gian an toàn để
tổ chức dạy học trực tiếp, ưu tiên giảng dạy trước các nội dung cốt lõi. Đối với trẻ
Mầm non chỉ tổ chức cho trẻ đi học khi tình hình dịch trên địa bàn đã được kiểm
soát chặt chẽ. Không tổ chức dạy học trực tuyến đối với giáo dục Mầm non. Chỉ
đạo các cơ sở giáo dục Mầm non tập trung phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ phụ huynh
nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ ở nhà theo các kênh phù hợp.
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b. Tiếp tục triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 bảo đảm chất
lượng và hiệu quả, đặc biệt đối với lớp 1, lớp 2, lớp 6 trong năm học 2021- 2022;
chuẩn bị các điều kiện thực hiện dạy học môn Tin học và môn Ngoại ngữ bắt đầu
triển khai đối với lớp 3 từ năm học 2022- 2023; tổ chức lựa chọn sách giáo khoa
các môn học và hoạt động giáo dục lớp 3, lớp 7 và tài liệu giáo dục địa phương
theo quy định, triển khai chương trình giáo dục địa phương tỉnh Gia Lai; mở rộng
dạy học 02 buổi/ngày ở bậc Tiểu học, khuyến khích tổ chức dạy học 02 buổi/ngày
đối với bậc Trung học cơ sở ở những vùng thuận lợi; triển khai chương trình, sách
giáo khoa mới lớp 2, lớp 6; nâng cao tỷ lệ học bán trú; quản lý chặt chẽ chất lượng
bữa ăn của trẻ tại các cơ sở giáo dục; tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học,
thiết bị công nghệ thông tin trong trường học.
- Thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non đã được sửa đổi, bổ sung theo
Thông tư số 5l/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 và chuyên đề “Xây
dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021- 2025"; tiếp tục triển
khai có hiệu quả Đề án tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu
học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016- 2020, định hướng đến 2025. Nâng cao
hoạt động giáo dục của Trường phổ thông dân tộc Nội trú THCS huyện.
- Duy trì và nâng cao chất lượng Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5
tuổi, chuẩn bị cho trẻ em 5 tuổi sẵn sàng vào học lớp 1; tiến tới thực hiện Phổ cập
giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng
Phổ cập giáo dục trung học cơ sở, Phổ cập giáo dục bắt buộc đối với cấp tiểu học.
- Triển khai thực hiện hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, tư
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; kỹ năng sống cho học sinh; tiếp tục đẩy mạnh
việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các
cơ sở giáo dục và đào tạo; xây dựng văn hóa học đường; cung cấp, trau dồi các
kỹ năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và nâng cao nhận thức về chuyển đổi số.
Đặc biệt quan tâm và có giải pháp để ổn định tâm lý, tư tưởng của học sinh bị tác
động do tình hình dịch bệnh kéo dài; tăng cường phối hợp giữa nhà trường- gia
đình trong việc quản lý, hỗ trợ học sinh, nhất là học sinh tiểu học, trong việc học
trực tuyến tại nhà. Triển khai hiệu quả công tác giáo dục thể chất và y tế trường
học, bảo quản an toàn trường học; xây dựng cơ sở dữ liệu về sức khỏe học đường.
Nâng cao chất lượng công tác giáo dục quốc phòng, an ninh.
c. Hướng dẫn các cơ sở giáo dục huy động các nguồn lực về hạ tầng công
nghệ thông tin và các điều kiện cần thiết để tổ chức hiệu quả việc dạy học trực
tuyến; phối hợp với gia đình học sinh tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp với
điều kiện của gia đình, địa phương, nhà trường để việc dạy học trực tuyến cũng
như việc chuyển tải nội dung tài liệu bài học, bài tập bằng giấy cho học sinh lớp
1, lớp 2 và học sinh không đủ điều kiện học trực tuyến, học sinh ở vùng khó khăn
bảo đảm chất lượng, thiết thực, hiệu quả; có biện pháp thiết thực hỗ trợ những
học sinh khó khăn thiếu phương tiện học tập đặc biệt ưu tiên cho học sinh lớp 9,
đảm bảo cho tất cả các học sinh đều tiếp cận được nội dung chương trình năm học
2021-2022. Triển khai chương trình “Sóng và Máy tính cho em”, tiếp nhận các
nguồn hỗ trợ và phân phối cho học sinh đảm bảo đúng đối tượng, đúng địa chỉ.
d. Chỉ đạo các trường Tiểu học, Trung học cơ sở triển khai ngay việc bổ

3
sung sách giáo khoa vào tủ sách dùng chung, hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh
dân tộc thiểu số, không để học sinh không có sách giáo khoa khi bước vào năm
học mới; mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu; đánh giá lại toàn bộ khu vệ sinh, đề
xuất xây dựng mới những trường học thiếu nhà vệ sinh, sửa chữa các khu vệ sinh
đảm bảo vệ sinh môi trường nhất là trong phòng chống dịch Covid-19.
e. Thực hiện tốt quy hoạch mạng lưới phát triển cơ sở vật chất trường học
trên địa bàn bảo đảm có đủ trường học đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh các
cấp. Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại các điểm trường phù hợp, hiệu quả. Chú trọng
xây dựng bể bơi, tăng cường cơ sở vật chất để đảm bảo các trường đạt chuẩn quốc
gia theo kế hoạch. Ưu tiên trang bị cơ sở vật chất cho việc thực hiện Chương trình
Giáo dục phổ thông 2018.
f. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện đúng quy định về mức thu học phí
thực hiện theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của HĐND
tỉnh Gia Lai về kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 125/NQ-HĐND ngày
09/7/2020; miễn giảm, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP
ngày 27/8/2021 của Chính phủ. Rà soát số lượng học sinh bị ảnh hưởng và chịu
tác động sau khi Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính
phủ về việc phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; triển khai thực
hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh liên quan đến chế độ, hỗ trợ cho bếp ăn cho
trường có dưới 30 học sinh thuộc đối tượng được hưởng chính sách theo Nghị
định số 116/2016/NĐ-CP. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục rà soát cắt giảm và tiết kiệm
tối đa các chi phí để giữ ổn định, không tăng các khoản thu đầu năm học; tuyệt
đối không để xảy ra tình trạng lạm thu.
g. Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày
25 tháng 5 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác khuyến học,
khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021- 2030 và Quyết định số
1373/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề
án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021- 2030”. Xây dựng kế hoạch về giáo dục
hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông theo
hướng mở; đổi mới nội dung, hình thức giáo dục hướng nghiệp gắn với thực tiễn
phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu của thị trường lao động; thực hiện kết hợp dạy
văn hóa phổ thông với dạy nghề hiệu quả, đúng quy định.
h. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên các kỹ năng cần thiết để
tiến hành dạy học trực tuyến; xây dựng và khai thác có hiệu quả nền tảng dạy và
học trực tuyến dùng chung, hệ thống bài giảng chuẩn hóa, kho học liệu điện tử
chia sẻ theo hướng tạo môi trường tương tác, tăng tính thích ứng và trải nghiệm
đối với người học, tăng cường khả năng tự học cho học sinh.
Tiếp tục thực hiện rà soát, sắp xếp, bố trí, sử dụng đội ngũ, tuyển dụng giáo
viên ở các môn học, cấp học còn thiếu theo hướng tinh gọn, hiệu quả đảm bảo cơ
cấu, số lượng và chất lượng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu và tiến độ triển
khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018; tập trung ưu tiên đội ngũ giáo viên
cho việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1, lớp 2 và
lớp 6.
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Thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm
non, tiểu học, trung học cơ sở theo quy định tại Nghị định số 71/2020/NĐ-CP
ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ; triển khai bồi dưỡng thường xuyên,
bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, giảng dạy đáp ứng yêu cầu chuẩn hiệu
trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên các cấp học và thực hiện Chương trình giáo
dục phổ thông 2018; tham mưu cấp có thẩm quyền bổ sung biên chế và tuyển
dụng giáo viên, bảo đảm “có học sinh phải có giáo viên đứng lớp”.
i. Chỉ đạo các trường học giám sát chặt chẽ sức khỏe những học sinh sau thời
gian cách ly y tế, đảm bảo sức khỏe tốt mới đến trường. Tại các trường học bố trí
một phòng cách ly y tế tạm thời nếu có học sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở.
Tạo điều kiện tiếp nhận, chuyển trường thuận lợi cho học sinh đang về cư
trú tại địa phương để phòng, chống dịch Covid-19; hỗ trợ các học sinh thuộc gia
đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn vì Covid-19, học sinh là con của cán bộ tuyến
đầu trong công tác phòng, chống dịch.
k. Thực hiện đảm bảo công tác thu chi theo quy định, tăng cường kiểm tra
xử lý nghiêm việc lạm thu ở các đơn vị trường học.
l. Thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2021-2022; thường xuyên đôn đốc, kiểm
tra, giải quyết kịp thời các yêu cầu, đề xuất, kiến nghị của các cơ sở giáo dục.
2. Phòng Tài chính và Kế hoạch: Chủ trì phối hợp với Phòng Giáo dục
và Đào tạo, các phòng, ban, ngành của huyện và UBND các xã, thị trấn ưu tiên
cân đối ngân sách để đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu
bảo đảm thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1, lớp 2 và
lớp 6. Tiếp tục bố trí kinh phí xây dựng, mua sắm trang thiết bị dạy học theo Kế
hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021- 2025; thực hiện
lồng ghép có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
giai đoạn 2021- 2025, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030, Chương trình
mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025 để đầu tư cơ sở vật
chất, thiết bị dạy học cho các cơ sở giáo dục. Huy động các nguồn lực để đầu tư
cho giáo dục, cho các nhà trường về hạ tầng công nghệ thông tin và các điều kiện
cần thiết để tổ chức hiệu quả việc dạy học trực tuyến.
3. Phòng Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND
các xã, thị trấn tham mưu cho UBND huyện đánh giá 3 năm thực hiện Nghị quyết
số 18 và 19-NQ ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về một
số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh
gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả và quản lý nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt
động các đơn vị sự nghiệp công lập; đề xuất, kiến nghị tháo gỡ việc thiếu giáo
viên; triển khai thực hiện tốt Kế hoạch tuyển dụng giáo viên năm học 2021- 2022;
hướng dẫn việc hợp đồng giáo viên theo Nghị quyết 102/NQ-CP ngày 03/7/2020
của Chính phủ về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế; tham mưu
bổ sung biên chế theo định mức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; bố trí biên chế viên
chức để đảm bảo triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và đáp ứng
yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên.
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4. Phòng Văn hóa và Thông tin: Hướng dẫn, tạo điều kiện để học sinh
tham gia tìm hiểu giá trị các di sản văn hoá địa phương, chăm sóc và bảo vệ các
di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn huyện. Thực hiện tốt
công tác tuyên truyền về nhiệm vụ giáo dục và đào tạo cũng như kế hoạch năm
học trên địa bàn. Cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho huyện và triển
khai nhiệm vụ chuyển đổi số; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong
dạy và học hiệu quả.
5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: Phối hợp với Phòng Giáo
dục và Đào tạo, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên làm
tốt công tác đào tạo nghề, phân luồng, tư vấn hướng nghiệp và định hướng nghề
học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông; tăng cường chỉ
đạo, triển khai các hoạt động, các giải pháp hiệu quả để phòng, chống tai nạn
thương tích, phòng chống đuối nước, bạo hành trẻ em.
6. Phòng Tài nguyên - Môi trường: Phối hợp với các ban, ngành liên
quan, củng cố hoàn thiện hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với
các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn huyện.
7. Phòng Dân tộc: Chủ trì, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tham
mưu đề xuất việc thực hiện chế độ chính sách của học sinh bị ảnh hưởng bởi tác
động của Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về
việc phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 đến lĩnh vực Giáo
dục và Đào tạo.
8. Trung tâm Y tế huyện: Hướng dẫn công tác vệ sinh, khử khuẩn trường
học đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của ngành Y
tế. Tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 cho giáo viên tại những vùng trọng điểm
có yếu tố dịch tễ. Cung cấp tài liệu về công tác phòng, chống dịch Covid-19 để
triển khai về các địa phương, trường học trên địa bàn huyện. Tăng cường quản lý
đối với công tác y tế học đường, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm ở các trường
phổ thông dân tộc nội trú, các trường tổ chức bán trú. Chỉ đạo các cơ sở y tế địa
phương hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn triển khai thực hiện các biện
pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
9. Ban An toàn giao thông huyện: Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào
tạo, Công an huyện và UBND các xã, thị trấn triển khai công tác tuyên truyền cho
học sinh thực hiện tốt an toàn giao thông học đường; tăng cường quản lý, kiểm
tra phương tiện đưa đón học sinh.
10. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao: Phối hợp với Phòng Giáo
dục và Đào tạo tích cực tuyên truyền, phổ biến những nội dung chỉ đạo của Chính
phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tỉnh ủy, UBND tỉnh,
UBND huyện về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của ngành Giáo dục và Đào tạo năm
học 2021-2022 để các tầng lớp nhân dân trong huyện biết, đồng thuận và chia sẻ
những khó khăn do tình hình dịch COVID-19 gây ra.
11. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:
Phối hợp với các đoàn thể xã hội cùng với các cơ sở giáo dục trên địa bàn
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tích cực vận động và thực hiện các giải pháp tích cực để ngăn ngừa học sinh có
hoàn cảnh khó khăn bỏ học; không để xảy ra tình trạng bạo hành trẻ; không để
xảy ra tình trạng “lạm thu” trong các cơ sở giáo dục.
Phối hợp chặt chẽ với Hội đồng trường trong việc thực hiện đảm bảo, đúng
tiến độ và có chất lượng các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch năm học. Thực hiện
giám sát các hoạt động giáo dục của nhà trường đúng quy định.
Huy động các nguồn lực đầu tư cho giáo dục, đầu tư xây dựng trường học
đạt chuẩn quốc gia theo lộ trình 2021-2025.
12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức
đoàn thể, xã hội huyện: Tăng cường phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo
tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giáo
dục và đào tạo; phối hợp làm tốt công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động giáo
dục, huy động các nguồn lực cho phát triển sự nghiệp giáo dục.
UBND huyện yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo, các phòng, ban, ngành
của huyện; UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan kịp thời triển khai thực
hiện./.
Nơi nhận:
- Ủy ban nhân dân tỉnh (b/c);
- Thường trực Huyện ủy (b/c);
- Thường trực HĐND huyện (b/c);
- Chủ tịch, các PCT.UBND huyện;
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy;
- Ban KTXH-HĐND huyện;
- Lãnh đạo VP. HĐND-UBND;
- Lưu: VT, VHXH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Ksor Việt

