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V/v báo cáo tình hình thực hiện
nhiệm vụ năm học 2021-2022
đối với giáo dục dân tộc

Kính gửi:
- Các trường phổ thông thuộc và trực thuộc Sở;
- Các phòng giáo dục và đào tạo;
- Trung tâm GDNN-GDTX các huyện;
- Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai.
Thực hiện Công văn số 2616/BGDĐT-GDDT ngày 21/6/2022 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo về việc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối
với giáo dục dân tộc.
Để có cơ sở đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 20212022 đối với giáo dục dân tộc theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo
dục và Đào tạo đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao
đối với giáo dục dân tộc, báo cáo kết quả thực hiện theo đề cương và các biểu mẫu
đính kèm.
Báo cáo của các cơ quan, đơn vị gửi bằng văn bản về Sở Giáo dục và Đào tạo
(qua Phòng Giáo dục Trung học, Giáo dục Chính trị và Giáo dục Thường xuyên,
đồng thời gửi file mềm theo địa chỉ Email siuhnoan@gmail.com) trƣớc ngày
29/7/2022.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc;
- Website Sở;
- Lưu: VT, GDTrHCTTX.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Long
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ĐỀ CƢƠNG
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022
đối với giáo dục dân tộc
(Kèm theo Công văn số 1605 /SGDĐT-GDTrHCTTX ngày 23 /6/2022 của Sở GDĐT Gia Lai)

Phần I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM
HỌC 2021-2022
I. Thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chủ trƣơng của Đảng và Nhà nƣớc về
đổi mới giáo dục và phát triển giáo dục vùng DTTS, MN
II. Các giải pháp nâng cao chất lƣợng giáo dục
1. Nâng cao chất lượng giáo dục trẻ em, học sinh dân tộc thiểu số ở các cấp
học vùng dân tộc dân tộc thiểu số, miền núi
- Việc tổ chức triển khai thực hiện;
- Kết quả đạt được;
- Hạn chế, bất cập.
(Thống kê theo Phụ lục 1,2).
2. Phát triển quy mô, mạng lưới và nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo
trong các trường chuyên biệt
2.1. Đối với trường phổ thông dân tộc nội trú
- Công tác phát triển quy mô, mạng lưới trường lớp;
- Công tác tuyển sinh;
- Công tác nâng cao chất lượng dạy và học.
(Đối với mỗi nội dung báo cáo việc tổ chức triển khai thực hiện, kết quả đạt
được và hạn chế, bất cập; thống kê theo Phụ lục 5,6,7).
2.2. Đối với trường phổ thông dân tộc bán trú
- Công tác phát triển quy mô, mạng lưới trường lớp;
- Công tác tuyển sinh;
- Công tác nâng cao chất lượng dạy và học.
(Đối với mỗi nội dung báo cáo việc tổ chức triển khai thực hiện, kết quả đạt
được và hạn chế, bất cập; thống kê theo Phụ lục 8,9,10,11).
3. Bảo đảm chất lượng dạy tiếng Việt và tiếng dân tộc thiểu số
3. 1. Dạy tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số
- Việc tổ chức triển khai thực hiện;
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- Kết quả đạt được;
- Hạn chế, bất cập.
3. 2. Dạy tiếng dân tộc thiểu số
- Dạy học tiếng dân tộc thiểu số cho học sinh trong trường phổ thông:
+ Việc tổ chức triển khai thực hiện;
+ Kết quả đạt được;
+ Hạn chế, bất cập.
(Thống kê theo Phụ lục 3).
- Dạy tiếng DTTS cho cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng
DTTS và MN:
+ Việc tổ chức triển khai thực hiện;
+ Kết quả đạt được;
+ Hạn chế, bất cập.
(Thống kê theo Phụ lục 4).
4. Tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số
- Việc tổ chức triển khai thực hiện;
- Kết quả đạt được;
- Hạn chế, bất cập.
III. Thực hiện chế độ, chính sách đối với giáo dục dân tộc
1. Thực hiện chế độ, chính sách đối với học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý
giáo dục và các cơ sở giáo dục ở vùng đồng bào DTTS và MN

- Việc tổ chức triển khai thực hiện;
- Kết quả đạt được;
- Hạn chế, bất cập.
2. Công tác tham mưu ban hành chính sách của địa phương

IV. Nâng cao chất lƣợng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục ở
vùng đồng bào DTTS và MN
1. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
- Việc tổ chức triển khai thực hiện;
- Kết quả đạt được;
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- Hạn chế, bất cập.
2. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở
các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường dự
bị đại học
- Việc tổ chức triển khai thực hiện;
- Kết quả đạt được;
- Hạn chế, bất cập.
V. Công tác quản lý giáo dục dân tộc
VI. Công tác truyền thông về giáo dục dân tộc
VII. Đánh giá chung
1. Những ưu điểm
2. Những tồn tại và nguyên nhân
3. Bài học kinh nghiệm
VIII. Những đề xuất, kiến nghị
Phần II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHÍNH
CỦA NĂM HỌC 2022-2023
I. Các nhiệm vụ trọng tâm
II. Các biện pháp, giải pháp chính

