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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện công tác tháng 10 

và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2021 
  

Thực hiện Kế hoạch năm học 2021 - 2022 và chương trình công tác tháng 

10/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị báo cáo tình hình công tác tháng 10 

và nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 11/2021, cụ thể như sau: 

1. Tình hình thực hiện công tác tháng 10/2021 

1.1. Kết quả triển khai nhiệm vụ thường xuyên (theo kế hoạch) 

- Thực hiện Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh 

về triển khai thực hiện Chương trình “Sóng và máy tính cho em” trên địa bàn 

tỉnh Quảng Trị và hưởng ứng Thư ngỏ của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở GD&ĐT 

phối hợp với Công đoàn ngành ban hành Kế hoạch số 1983/KHLT-SGDĐT-

CĐNGD ngày 22/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo với Công đoàn Giáo dục 

tỉnh về vận động quyên góp, ủng hộ Chương trình “Sóng và máy tính cho em” 

cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình học sinh bị ảnh hưởng của dịch 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Sở đã ban hành Quyết định số 886/QĐ-

SGDĐT ngày 06/10/2021 về việc thành lập Ban vận động, tiếp nhận và phân 

phối các nguồn hỗ trợ Chương trình “Sóng và máy tính cho em”. Theo đó, tính 

đến ngày 15/10/2021, Sở tiếp nhận tiền và hiện vật phục vụ cho học sinh học tập 

trực tuyến gần 1,5 tỷ đồng. 

- Thực hiện Công điện của Bộ GD&ĐT, các Văn bản chỉ đạo của UBND 

tỉnh, Công điện của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu 

hộ tỉnh về ứng phó với bão số 7, bão số 8, Sở GD&ĐT đã kịp thời ban hành các 

công văn chỉ đạo đến các đơn vị, trường học để chủ động, ứng phó với tình hình 

bão, mưa lũ diễn biến phức tạp1; qua theo dõi tình hình mưa, bão xảy ra trên địa 

bàn tỉnh, các đơn vị, trường học không bị thiệt hại về người và tài sản. 

- Về chỉ đạo tổ chức hoạt động dạy học: Sở đã chỉ đạo các đơn vị trường 

học chủ động, linh hoạt và xây dựng các phương án dạy học thích ứng với tình 

hình dịch bệnh Covid-19; hiện nay các trường học trên địa bàn thành phố Đông 

Hà vẫn đang tổ chức dạy học trực tuyến, riêng trẻ mầm non nghỉ học; các trường 

học tại 08 huyện, thị xã tổ chức dạy học trực tiếp và thực hiện tốt quy định 5K 

của Bộ Y tế. Sở đã tổ chức tập huấn đại trà Môđun 4 chương trình giáo dục phổ 

thông 2018 cho giáo viên cấp THCS và giáo viên cấp THPT; tổ chức tập huấn 

                                                 
1 Công văn số 2103/SGDĐT-VP ngày 07/10/2021 của Sở GD&ĐT về việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả 

năng mạnh lên thành bão và tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp; Công văn số 2151/SGDĐT-VP ngày 

13/10/2021 của Sở GD&ĐT về việc triển khai ứng phó với bão số 8 và mưa lũ. 
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trực tuyến về bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ quản lý cấp 

học mầm non trên địa bàn toàn tỉnh. 

- Về tiêm vắcxin: Đến nay 99,4% cán bộ, giáo viên, nhân viên của các đơn 

vị trường học trên toàn tỉnh được tiêm mũi 1; hiện nay Sở GD&ĐT đang đề xuất 

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh về việc cho học sinh từ lớp 6 đến 

lớp 12 trên địa bàn tỉnh được tiêm vắcxin. 

- Sở chỉ đạo các đơn vị, trường học cập nhật dữ liệu lên cơ sở dữ liệu ngành 

và báo cáo thống kê số liệu về Bộ GD&ĐT. 

- Sở đã triển khai tổ chức cuộc thi cải cách hành chính ngành Giáo dục và 

Đào tạo năm học 2021 - 20222 với nội dung “Ứng dụng CNTT và truyền thông 

nhằm tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong quản lý, 

giáo dục học sinh”, thời gian từ ngày 07/10 đến 05/11/2021. Hiện nay, Sở đang 

lập danh sách 100% cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Sở tham gia 

cuộc thi trực tuyến CCHC do Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh tổ chức vào cuối 

tháng 10/2021. 

- Sở GD&ĐT ban hành công văn số 1873/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 

09/9/2021 về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời với Chủ đề 

“Chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người trong bối cảnh 

đại dịch Covid-19”, thời gian từ ngày 01/10 đến 07/10/2021. Theo đó, Sở đã 

phối hợp Hội khuyến học tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố đồng thời chỉ 

đạo các đơn vị, trường học trên toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập 

sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, giáo viên, học sinh; giúp nâng cao nhận 

thức của người dân, giáo viên, học sinh về vai trò của chuyển đổi số đối với việc 

học tập suốt đời, tăng cường trách nhiệm và huy động được sự quan tâm, tham 

gia của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội 

trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ nhằm đa dạng hóa các kênh và công 

cụ học tập suốt đời, đáp ứng nhu cầu học tập của mọi người trong bối cảnh dịch 

Covid-19 đang diễn biến phức tạp. 

- Kiểm tra khảo sát thực tế cơ sở vật chất các đơn vị trực thuộc Sở để triển 

khai kế hoạch duy tu, bảo dưỡng cơ sở vật chất năm 2022. Lập dự toán chi tiết 

ngân sách năm 2022. 

1.2. Một số việc đột xuất: Không.  

1.3. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 (theo Quyết định 216/QĐ-UBND ngày 

26/01/2021 của UBND tỉnh) đến thời điểm tháng 10/2021 

1.3.1. Tỉ lệ xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở 

Toàn tỉnh có 8 xã đạt Mức độ 1; 30 xã đạt Mức độ 2; 87 xã đạt Mức độ 3; 

02 huyện đạt Mức độ 1; 04 huyện đạt Mức độ 2; 04 huyện đạt Mức độ 3. Tỉnh 

Quảng Trị đạt Mức độ 1 về phổ cập giáo dục THCS. 

1.3.2. Tỉ lệ trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia 

                                                 
2 Kế hoạch số 2102/KH-SGDĐT ngày 07/10/2021 của Sở GD&ĐT về tổ chức cuộc thi “Ứng dụng CNTT và 

truyền thông nhằm tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong quản lý, giáo dục học sinh”. 
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- Tính đến thời điểm 15/10/2021, tổng số trường đạt chuẩn quốc gia là 

193/368 (chỉ tính khối các trường công lập), đạt tỉ lệ 52,4%, trong đó: Mầm non: 

có 92/147 trường đạt tỉ lệ 62,6%; Tiểu học có 38/67 trường đạt tỉ lệ 56,7%; 

TH&THCS có 34/80 trường đạt tỉ lệ 42,5%; THCS có 19/43 trường đạt tỉ lệ 

44,2%; THPT có 10/24 trường đạt tỉ lệ 41,7%; THCS&THPT có 0/7 trường.  

- Như vậy, chỉ tiêu về công nhận trường đạt chuẩn quốc gia tính đến thời 

điểm ngày 15/10/2021 chỉ đạt 52,4%, đây là chỉ tiêu chưa đạt được so với chỉ 

tiêu đề ra tại Nghị quyết số 90/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh 

về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021 là 60%. 

1.4. Đánh giá chung 

Trong tháng 10 năm 2021, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, 

thành phố Đông Hà thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 và Chỉ thị 15 của Chính 

phủ do đó đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến công tác chỉ đạo, điều hành các hoạt 

động, kế hoạch của ngành Giáo dục. Một số kế hoạch của ngành triển khai trong 

tháng 10/2021 nhưng không thực hiện được, cụ thể: Tổ chức Kỳ thi chọn học 

sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh lớp 12, Kỳ thi chọn đội tuyển và bồi dưỡng học sinh 

giỏi quốc gia lớp 12; tổ chức thi nghề phổ thông lớp 11 năm học 2020 - 2021; tổ 

chức hội thảo nâng cao chất lượng dạy học ở các huyện miền núi; triển khai biên 

soạn Tài liệu giáo dục địa phương lớp 3, lớp 7 và lớp 10… 

2. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2021  

2.1. Nhiệm vụ thường xuyên 

- Chỉ đạo, tổ chức các hoạt động hướng đến chào mừng Kỷ niệm 39 năm 

Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2021). 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Chiến lược phát triển giáo dục và đào 

tạo Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. 

- Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành 03 Đề án: Đề án “Xây 

dựng và phát triển đội ngũ giáo viên mầm non, phổ thông tỉnh Quảng Trị đáp 

ứng yêu cầu phát triển giáo dục đào tạo giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 

năm 2030”; Đề án “Đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non 

và giáo dục phổ thông giai đoạn 2021 - 2025” và Đề án “Đầu tư xây dựng nhà ở 

tập thể công vụ cho giáo viên ở các vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

giai đoạn 2021 - 2025”. 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch xây dựng “Trường học hạnh 

phúc” trên địa bàn Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. 

- Tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp THPT cấp tỉnh. 

- Tổ chức Chuyên đề giáo dục mầm non cấp tỉnh. 

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam - 09/11 năm 

2021 theo công văn chỉ đạo số 2171/SGDĐT-TCCB-CTTT ngày 15/10/2021 

của Sở GD&ĐT, thời gian thực hiện từ ngày 15/10 đến 15/11/2021. 
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- Chỉ đạo tổ chức Ngày thế giới tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn 

giao thông. 

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2022. 

- Tập huấn Luật Lao động sửa đổi, Luật Bảo hiểm xã hội. 

- Kiểm tra công tác thu, chi đầu năm học 2021 - 2022 tại các đơn vị trường 

học. 

2.2. Nhiệm vụ đột xuất: Không 

3. Kiến nghị, đề xuất: 

Hiện nay, thành phố Đông Hà đã qua hơn 10 ngày không có ca lây nhiễm 

Covid-19 trong cộng đồng và căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 

11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh 

hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, đề nghị UBND tỉnh đồng ý chủ trương 

để Sở GD&ĐT ban hành văn bản chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức dạy học 

trực tiếp và học sinh trên địa bàn thành phố Đông Hà được đi học trở lại, kể từ 

ngày 20/10/2021.  

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện công tác tháng 10 và nhiệm vụ 

trọng tâm công tác tháng 11 năm 2021, Sở GD&ĐT trân trọng báo cáo./. 
 

 Nơi nhận: 
- Văn phòng Bộ GD&ĐT; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Sở KH&ĐT; 

- Cục Thống kê tỉnh; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- CĐGD tỉnh; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 
 

Võ Văn Minh  
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