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BÁO CÁO
Tình hình hoạt động tháng 10/2021
của ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã An Khê
I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRONG THÁNG 10/2021
1. Tiếp nhận văn bản đến và ban hành văn bản đi
Trong tháng 10/2021, đã tiếp nhận 607 văn bản và xử lý 114 văn bản đến;
ban hành 94 văn bản thuộc thẩm quyền.
2. Thực hiện nhiệm vụ do UBND thị xã, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội
vụ giao
- Tổng số nhiệm vụ giao thực hiện: 08 nhiệm vụ;
+ Số nhiệm vụ đã hoàn thành: 08 nhiệm vụ, trong đó: đúng hạn: 08 nhiệm vụ;
quá hạn: 00 nhiệm vụ.
+ Số nhiệm vụ chưa hoàn thành: 00 nhiệm vụ, trong đó: trong hạn: 00 nhiệm
vụ; quá hạn: 00 nhiệm vụ.
II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng 10/2021
1. Công tác quản lý điều hành
- Lãnh đạo các trường học tăng cường công tác quản lý và giáo dục nâng cao
bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ giáo
viên nhân viên trong nhà trường.
- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch giảng dạy chương trình học kỳ I theo đúng
quy định. Thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch.
- Hướng dẫn các trường tổ chức Hội nghị Công chức viên chức năm học
2021-2022 theo kế hoạch. Củng cố, ổn định các tổ chức đoàn thể trong nhà trường
và đi vào hoạt động ngay từ đầu năm học. Trên cơ sở kế hoạch năm học và nghị
quyết Hội nghị viên chức các trường đăng ký thi đua tập thể, cá nhân năm học
2021-2022, Phòng Giáo dục tổng hợp, lập hồ sơ đăng ký thi đua của toàn ngành.
- Lập hồ sơ đề nghị nâng bậc lương thường xuyên cho CBQL toàn ngành
tháng 10/2021.
2. Công tác tổ chức
- Hoàn thiện hồ sơ tham mưu UBND thị xã, phòng Nội vụ ban hành Quyết
định chuyển công tác trong thị xã 05 viên chức, biệt phái 01 viên chức và chuyển
công tác ngoài thị xã là 03 viên chức.
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- Tổng số biên chế giao năm học 2021-2022: 802, trong đó: viên chức: 772;
hợp đồng 68: 30.
- Tính đến ngày 05/10/2021, tổng số công chức, viên chức, hợp đồng theo

Nghị định 68/2000/NĐ-CP là 783/802 người, trong đó: viên chức 753/772 người
(viên chức quản lý: 56 người, giáo viên: 637 người, nhân viên: 60 người); hợp đồng
theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP: 30/30 người; Hiện tại thiếu 19 giáo viên, và nhu
cầu 01 HĐ theo NĐ68.
- Ngành Giáo dục và Đào tạo hiện có 24 trường công lập ( Mẫu giáo 09
trường; Tiểu học 07 trường; Tiểu học và Trung học cơ sở 02 trường; Trung học cơ
sở 06 trường). Tổng số lớp: 393 lớp với 13270 học sinh, Trong đó: Mẫu giáo: 57
lớp với 1565 trẻ; Tiểu học 210 lớp với 6920 học sinh; THCS 126 lớp với 4785 học
sinh. Hiện tại có 04 trường mầm non tư thục, 06 nhóm trẻ tư thục.
3. Công tác chuyên môn:
- Triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Sở GDĐT về công
tác dạy học, các hoạt động giáo dục trong nhà trường.
- Các đơn vị trường học tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch dạy học, giáo
dục học kỳ I theo đúng quy định.
- Tổ chức quán triệt cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện tốt Chỉ
thị, hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2021-2022.
- Các trường khảo sát chất lượng học sinh đầu năm, phân loại đối tượng học
sinh làm cơ sở đăng ký chỉ tiêu. Phấn đấu nâng cao chất lượng học sinh khá, giỏi
hạn chế thấp nhất tỉ lệ học sinh yếu kém và phân công lãnh đạo nhà trường, giáo
viên giúp đỡ học sinh có học lực yếu, học sinh có nguy cơ bỏ học. Riêng đối với các
trường Tiểu học phân công giáo viên theo lớp, giao khoán chất lượng; tăng cường
lớp 2 buổi.
- Các đơn vị tiến hành cập nhật, hoàn thiện dữ liệu SMAS đầu năm.
- Triển khai Bồi dưỡng Mô đun 4 cho CBQL, GV đại trà thực hiện Chương
trình Giáo dục phổ thông 2018.
- Các trường tổ chức tuần lễ “Hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2021 từ ngày
1/10/2021 đến ngày 7/10/2021. Lập danh sách trao tặng 15 suất học bổng của Hội
khuyến học Việt Nam, trị giá mỗi xuất 500.000 đồng.
- Tổng số học sinh THCS tham gia học tập: 4782 học sinh; số học sinh đang
bị mắc kẹt ở tỉnh ngoài (chưa về An Khê): 41.
- Tổng số học sinh Tiểu học là 6920; đang tham gia học tập tại trường: 6882
học sinh; số học sinh chưa ra lớp là 38. Trong đó: Đang thực hiện cách ly: 07; Đang
bị mắc kẹt ở tỉnh ngoài (chưa về An Khê): 31.
Phần II. Kế hoạch công tác cuối tháng 11/2021
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- Thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 đang diễn biến phức
tạp, bảo đảm an toàn trường học, khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ năm
học, đáp ứng yêu cầu đổi mới và bảo đảm chất lượng giáo dục, đào tạo.
- Phối hợp với các cơ sở Y tế tiếp tục theo dõi tình hình dịch COVID-19 của
tỉnh, thị xã. Hàng ngày để kịp thời tham mưu cơ quan có thẩm quyền trong công tác
chỉ đạo điều hành của ngành Giáo dục và Đào tạo ứng phó với các tình huống của
dịch COVID-19.
- Hướng dẫn các cơ sở giáo dục huy động các nguồn lực tăng cường cho nhà
trường về hạ tầng công nghệ thông tin và các điều kiện cần thiết để sẵn sàng 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 online, học sinh ở
vùng khó khăn bảo đảm chất lượng, thiết thực, hiệu quả; đảm bảo cho tất cả các học
sinh đều tiếp cận được nội dung chương trình năm học 2021-2022.
- Các đơn vị trường học tăng cường công tác quản lý và giáo dục nâng cao
bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ giáo
viên nhân viên trong nhà trường.
- Các đơn vị trường học nộp kế hoạch năm học, Nghị quyết hội nghị công chức,
viên chức, đăng ký thi đua, kế hoạch kiểm tra nội bộ sau khi Hội nghị viên chức.
- Các cơ sở giáo dục cần phải tăng cường công tác quản lý và giáo dục nâng
cao tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, đạo đức nhà giáo. Đây được coi
là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu đối với các đơn vị giáo dục.
Quán triệt công chức, viên chức trong nhà trường thực hiện nghiêm văn bản
222/CV-PGDĐT ngày 25/9/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc quán triệt
thực hiện văn bản số 502/CV-TU của Ban Thường vụ Thị ủy ngày 17/9/2018. Công
văn số 1289/UBND-PGDĐT ngày 04/10/2019 về việc triển khai thực hiện kế hoạch
triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn
2019-2025” trên địa bàn thị xã An Khê.
- Các trường thực hiện tốt công tác phòng chống bệnh dịch sốt xuất huyết và
các bệnh lây lan, làm tốt công tác vệ sinh trong, ngoài lớp học; công tác vệ sinh an
toàn thực phẩm tại các bếp ăn bán trú, đảm bảo chất lượng bữa ăn cho trẻ, nâng cao
chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ. Hiệu trưởng các trường mầm non, mẫu giáo công
lập trên địa bàn quan tâm hỗ trợ chuyên môn đối với nhóm trẻ mầm non, mẫu giáo
tư thục.
- Tăng cường quản lý, chỉ đạo việc đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới
các hoạt động giáo dục, tăng cường các hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho HS của
mỗi GV giúp HS yêu thích môn học, yêu thích thầy cô giáo bộ môn, thích đến
trường để hạn chế tình trạng học sinh bỏ học. (Giúp cho công tác nhận đỡ đầu HS
gặp khó khăn trong học tập đạt hiệu quả).
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- Tăng cường công tác quản lý đối với giáo viên tham gia dạy thêm - học
thêm ngoài nhà trường, tránh tình trạng GV dùng các biện pháp để ép HS đi học
thêm. Chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm trái quy định.
- Hiệu trưởng quản lý chặt chẽ các hoạt động theo nhiệm vụ phân công đối
với giáo viên, nhân viên làm cơ sở đánh giá chính xác, khách quan và xét thi đua
phong trào Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học cũng như đánh giá phân loại cuối kỳ,
cuối năm học.
- Các đơn vị triển khai điều tra số liệu phổ cập giáo dục nhập số liệu lên hệ
thống hoàn thành trước 01/12/2021. Lưu ý nhập đầu đủ dữ liệu kể cả những trường
hợp đã tốt nghiệp THPT.
- Các nhà trường phối hợp bộ phận kế toán phòng Giáo dục và Đào tạo rà
soát các khoản thu đầu năm.
- Hoàn thành các báo cáo theo quy định./.
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