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Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tuần 02 tháng 10 năm 2021
(Từ ngày 11/10 đến ngày 17/10/2021)
Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Hoa Lư
Phòng Giáo dục và Đào tạo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
tuần 02 tháng 10 năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong tuần tới
như sau:
1. Những nội dung công việc đã hoàn thành trong tuần
- Tiếp tục chỉ đạo toàn ngành thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày
15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt nếp sống văn hóa công sở ở cơ quan.
- Theo dõi, cập nhật thông tin, diễn biến tình hình dịch bệnh; kịp thời chỉ
đạo các nhà trường thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn; thực hiện chế độ báo cáo
theo quy định. Rà soát, cập nhật và tổng hợp các trường hợp cán bộ, giáo viên,
nhân viên, học sinh nghi thuộc F1, F2, F3. Khai báo y tế điện tử và khai báo tình
hình trên hệ thống ứng dụng "An toàn Covid-19” theo định kỳ và đột xuất khi có
yêu cầu.
- Chỉ đạo các trường tiểu học và THCS tạo điều kiện tiếp nhận hỗ trợ học
sinh từ các tỉnh, thành phố phía Nam trở về quê học tập.
- Chỉ đạo các đơn vị tiếp tục tuyên truyền thực hiện nghiêm công tác đảm
bảo ATGT, ANTT và phòng chống mưa bão, thiên tai trong trường học. Đón đoàn
kiểm tra công tác phòng, chống cơn bão số 7 của UBND huyện tại Trường Tiểu
học Ninh Vân và của phòng Giáo dục tại các đơn vị.
- Chỉ đạo các đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ, công nhân, viên chức.
- Tham dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức:
+ Bồi dưỡng giáo viên cốt cán THCS tại Trường THPT chuyên Lương Văn
Tụy từ ngày 11/10 đến ngày 16/10/2021.
+ Cử cán bộ quản lý các trường tiểu học tham gia bồi dưỡng quản lý cơ sở
giáo dục phổ thông cốt cán Mô-đun 4 năm 2021 (13-14/10/2021).
+ Dự bồi dưỡng nâng cao kĩ năng tổ chức hoạt động thư viện thân thiện tại
Trường tiểu học Ninh Tiến, thành phố Ninh Bình (13/10/2021).
+ Dự Bồi dưỡng hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục mầm non sau
sửa đổi, bổ sung tại Trường Mầm non Gia Trấn, Gia Viễn (14-15/10/2021).
+ Tiếp tục tham gia bồi dưỡng giáo viên cốt cán THCS tại Trường THPT
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chuyên Lương Văn Tụy từ 11/10 đến ngày 16/10/2021.
+ Bồi dưỡng chuyên đề ”Văn hóa ứng xử trong gia đình và nơi công sở”
(15/10/2021).
- Tiếp tục chỉ đạo bồi dưỡng các đội tuyển HSG lớp 9 theo kế hoạch.
- Chỉ đạo các đơn vị ôn tập, chuẩn bị kiểm tra chất lượng giữa Học kỳ I.
- Duyệt kế hoạch tổ chức chuyên đề Dạy bài hát bằng Tiếng Anh (THCS
Đinh Tiên Hoàng) tại Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Chỉ đạo Trường Mầm non Ninh Hải chuẩn bị các điều kiện tổ chức chuyên
đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”.
- Họp duyệt chương trình chuyên đề “Chiến sỹ nhí”, chuẩn bị kỷ niệm ngày
thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và ngày Hội Quốc phòng toàn dân 22/12.
- Chỉ đạo các đơn vị triển khai, hướng dẫn học sinh tham gia các Cuộc thi
trực tuyến trên mạng internet.
- Triển khai Cuộc gia thi Thiết kế bài giảng điện tử cho giáo viên các trường
tiểu học và THCS.
- Chuẩn bị các điều kiện tổ chức chuyên đề “Quy trình sản xuất đá mỹ nghệ”
tại Trung tâm Học tập cộng đồng xã Ninh Vân (18/10/2021).
- Chỉ đạo các Trường THCS Ninh Hòa, Ninh Mỹ, Ninh Hải, Đinh Tiên
Hoàng tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, chuẩn bị các điều kiện dự thi KHKT học sinh
THCS cấp tỉnh.
- Triển khai, tuyên truyền về việc khám sức khỏe cho CB, GV, NV tại
Trường tiểu học Ninh An (17/10/2021).
- Chỉ đạo đội tuyển cầu lông cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục
tiếp tục tập luyện chuẩn bị tham gia thi đấu cấp cụm, huyện; đội tuyển bóng
chuyền, cầu lông, điền kinh học sinh tiếp tục tập luyện theo kế hoạch.
- Chỉ đạo các đơn vị hoàn thành hồ sơ kiện toàn Hội đồng trường, tham mưu
UBND huyện phê duyệt.
- Tiếp tục đôn đốc các đơn vị MN Ninh Giang, THCS Ninh An củng cố cơ
sở vật chất, hồ sơ, duy trì các tiêu chuẩn đón đoàn kiểm tra đánh giá ngoài và kiểm
tra công nhận lại trường đạt chuẩn Quốc gia.
2. Những nội dung công việc chưa hoàn thành trong tuần: Không
3. Những nhiệm vụ cần triển khai thực hiện trong tuần tới
- Tiếp tục chỉ đạo toàn ngành thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày
15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt nếp sống văn hóa công sở ở cơ quan.
- Theo dõi, cập nhật thông tin, diễn biến tình hình dịch bệnh; kịp thời chỉ
đạo các nhà trường thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn; thực hiện chế độ báo cáo
theo quy định. Rà soát, cập nhật và tổng hợp các trường hợp cán bộ, giáo viên,
nhân viên, học sinh nghi thuộc F1, F2, F3. Khai báo y tế điện tử và khai báo tình
hình trên hệ thống ứng dụng "An toàn Covid-19” theo định kỳ và đột xuất khi có
yêu cầu.
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- Chỉ đạo các đơn vị tiếp tục tuyên truyền thực hiện nghiêm công tác đảm
bảo ATGT, ANTT và phòng chống mưa bão, thiên tai trong trường học.
- Tham dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức:
+ Bồi dưỡng xây dựng, thực hiện kế hoạch bài dạy và ứng dụng công nghệ
thông tin trong dạy học môn Tiếng Anh tại Trường Tiểu học Trường Yên
(19/10/2021).
+ Bồi dưỡng giáo viên THCS về dạy học Tài liệu giáo dục địa phương lớp 6
tại Trường THCS Lê Hồng Phong, thành phố Ninh Bình (23/10/2021).
- Dự giờ chuyên đề Dạy học môn Toán lớp 5 tại Trường Tiểu học Ninh
Khang (18/10/2021).
- Tổ chức chuyên đề cấp tỉnh chuyên đề “Quy trình sản xuất đá mỹ nghệ”
tại Trung tâm Học tập cộng đồng xã Ninh Vân (18/10/2021).
- Tiếp tục chỉ đạo bồi dưỡng các đội tuyển HSG lớp 9 theo kế hoạch.
- Chỉ đạo Trường Mầm non Ninh Hải tiếp tục chuẩn bị các điều kiện tổ chức
chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”.
- Chỉ đạo Trường Tiểu học Ninh Mỹ chuẩn bị các điều kiện tổ chức chuyên
đề “Chiến sỹ nhí”, chuẩn bị kỷ niệm ngày thành lập Quânđội nhân dân Việt Nam
và ngày Hội Quốc phòng toàn dân 22/12.
- Kiểm tra tiến độ xây dựng thư viện theo mô hình Room to Read Trường
Tiểu học Ninh An (21/10/2021).
- Kiểm tra chuyên ngành Trường Mầm non Ninh Thắng (21-22/10/2021).
- Chỉ đạo Trường THCS Ninh Hòa, Ninh Mỹ, Ninh Hải, Đinh Tiên Hoàng
tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, chuẩn bị các điều kiện dự thi KHKT học sinh THCS
cấp tỉnh.
- Chỉ đạo đội tuyển cầu lông cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục
tiếp tục tập luyện chuẩn bị tham gia thi đấu cấp cụm, huyện; đội tuyển bóng
chuyền, cầu lông, điền kinh học sinh tiếp tục tập luyện theo kế hoạch.
- Tiếp tục đôn đốc các đơn vị MN Ninh Giang, THCS Ninh An củng cố cơ
sở vật chất, hồ sơ, duy trì các tiêu chuẩn đón đoàn kiểm tra đánh giá ngoài và kiểm
tra công nhận lại trường đạt chuẩn Quốc gia.
Trên đây là kết quả thực hiện nhiệm vụ tuần 02 tháng 10 năm 2021 và triển khai
nhiệm vụ trọng tâm công tác tuần tới. Phòng Giáo dục và Đào tạo trân trọng báo cáo./.
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