
BÁO CÁO CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU  NĂM 2021 

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021 

 

I. BÁO CÁO SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 

1. Công tác Chính trị tư tưởng: 

- Chỉ đạo các đơn vị phát động thi đua, lập thành tích chào mừng các ngày 

lễ trọng đại của đất nước: 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Đại 

hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày giải phóng Buôn Ma 

Thuột 10/3, giải phóng Quận lỵ Phước An 17/3, ngày thành lập Đoàn 

TNCSHCM 26/3; 46 năm ngày Giải phóng Miền Nam (30/4/1975 – 30/4/2021) 

và Quốc tế Lao động 1/5; 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 

– 19/5/2021); Chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các 

cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Thực hiện kế hoạch tháng hành động vì trẻ em năm 

2021 với chủ đề  “Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em 

trong thiên tai, dịch bệnh”; Triển khai các kế hoạch phòng chống Covid. 

2. Công tác chuyên môn: 

 a. Bậc Mầm non: 

- Số trường tổ chức bán trú: 29/29 trường, số trẻ được ăn bán trú 

8733/9458 trẻ đạt 93, 33% tăng 2.75 so với cùng kì năm trước. 

-  Suy dinh dưỡng thể nhẹ cân: Trẻ nhà trẻ 9/651 trẻ chiếm tỷ lệ 1,38%, 

trẻ mẫu giáo 350/8807 trẻ chiếm tỷ lệ 3,79%. 

-  Suy dinh dưỡng thấp còi:  Trẻ nhà trẻ 21/651 trẻ chiếm tỷ lệ 3,22%, trẻ 

mẫu giáo 327/8807 trẻ chiếm tỷ lệ 3,7% 

- Suy dinh dưỡng béo phì: Trẻ nhà trẻ 3/651 trẻ chiếm tỷ lệ 0,46%, trẻ 

mẫu giáo 131/8807 trẻ chiếm tỷ lệ 1,48% 

- Hoàn thành chương trình: 3763/3763 trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình. 

b. Chất lượng giáo dục tiểu học:  

- Đối với lớp 1 (là năm đầu triển khai dạy học chương trình SGK GDPT 

2018): tổng số học sinh 3785 em, có 8 môn học và một hoạt động, trong đó môn 

ngoại ngữ là môn học tự chọn có 985 học sinh. 

- Kết quả đánh giá ở 8 môn và 1 hoạt động, tỷ lệ học sinh hoàn thành và 

hoàn thành tốt đều đạt từ 92,2% trở lên. Về phát triển phẩm chất (5 phẩm chất) 

và năng lực (8 năng lực), tỷ lệ học sinh được đánh giá tốt và đạt trên 95%. 
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+ Tỷ lệ học sinh lên lớp:  97,82 % 

+ Tỷ lệ học sinh lưu ban:  2,18 % 

+ Tỷ lệ học sinh bỏ học  0,22 % 

+ Tỷ lệ học sinh được công nhận  hoàn thành chương trình tiểu học: 

 99,77% 

+ Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đúng độ tuổi 88,75% 

c. Chất lượng giáo dục THCS:  

- Chất lượng 2 mặt rèn luyện năm học 2020-2021 

+ Hạnh kiểm: Tốt: 88,90%; Khá: 10,59%; Trung bình 0,49%; Yếu: 0,01% 

+ Học lực: Giỏi: 16,73%; Khá: 36,87%; Trung bình: 41,36%;Yếu: 4,9%; 

Kém: 0,14% 

+ Tỷ lệ học sinh lên lớp 94,96% 

+ Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở 99.19% 

- Hoàn thành kế hoạch tập huấn các module CBQL, GV THCS theo 

chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018 

-  Các trường đã hoàn thành việc nghiên cứu đề xuất lựa chọn lớp 6 năm học 

2021-2022.  

3. Chất lượng giáo dục mũi nhọn 

Công tác phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi tiếp tục được 

chú trọng và đổi mới. 

- Hoàn thành ôn thi học sinh giỏi 10 môn văn hóa, tham gia dự thi học 

sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2020-2021. Kết quả có 26 học sinh đạt giải, trong đó 

có 03 giải nhì, 06 giải ba và 17 giải khuyến khích.  

4. Kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 

- Tiếp tục duy trì tỷ lệ đã đạt về phổ cập giáo dục đối với 3 bậc học.  

5. Chất lượng các cuộc thi, hội thi, các hoạt động khác  

- Tham gia hội thi thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2020-2021 ở 3 

bậc học kết quả như sau:  

+ Bậc mầm non: 20/20 giáo viên được công nhận; 01 giải nhì, 02 giải 3, 

01 giải khuyến khích, đạt giải Ba toàn đoàn. 

+ Cấp tiểu học: 19/19 giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp 

tỉnh, trong đó có 03 giải Ba, 06 giải Khuyến khích, huyện đạt giải Ba toàn đoàn. 

+ Cấp THCS: 27 giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 

trong đó có 02 giải nhất (môn Hóa học và Lịch sử), 01 giải nhì (môn Toán), 01 

giải ba (môn Ngữ văn), đạt giải Ba toàn đoàn. 

- Hội thi vẽ tranh dành cho trẻ 5 tuổi, thu hút 121 trẻ 5 tuổi tham gia kết 

quả 20 trẻ có tác phẩm xuất sắc được trao giải trong đó 2 giải nhất, 3 giải nhì, 5 

giải ba, 10 giải khuyến khích. Giải toàn đoàn  trường MN Thị Trấn Phước An 
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giải Nhất, trường MG Thắng Lợi giải Nhì, trường MG Hoa Pơ Lang, trường MN 

Đức Tài. 

- Thi Vở sạch – Chữ đẹp cấp huyện. 

- Triển khai kế hoạch cuộc thi sáng tạo trẻ thanh thiếu niên nhi đồng huyện 

Krông Păc năm 2021. 

- Hoàn thành công tác ôn tập, kiểm tra cuối kỳ 2; Thực hiện công tác xét 

tốt nghiệp THCS năm 2021, thẩm định và chuẩn y kết quả tốt nghiệp THCS. 

- Chỉ đạo các trường tổng kết năm học đúng quy định. 

6. Công tác CSVC; Xây dựng trường chuẩn Quốc gia:  

- Hoàn thành đón đoàn đánh giá ngoài của Sở GDĐT về việc kiểm định chất 

lượng GD và công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia đối với 2 trường Mẫu giáo: 

MG Hoa Hướng Dương, MG Hòa Đông;  6 trường Tiểu học: TH Lê Quý Đôn, TH 

Phan Chu Trinh, TH Trần Bình Trọng; TH Nguyễn Đức Cảnh, TH Ngô Gia Tự, TH Lê 

Thị Hồng Gấm; 

7. Công tác tổ chức: 

- Phối hợp phòng Nội vụ tham mưu UBND huyện việc sáp nhập trường 

theo Đề án 877 của UBND tỉnh. 

- Hoàn thành việc ban hành, ký Quyết định nâng lương, vượt khung, thâm 

niên cho nhà giáo 6 tháng cuối năm 2020; Thu hồ sơ và duyệt nâng lương 6 

tháng đầu năm 2021 

- Tổng hợp báo cáo UBND huyện tình hình đội ngũ và đề xuất xét tuyển 

giáo viên.  

 - Tổng hợp, báo cáo nhu cầu quy hoạch CBQL trường học. 

- Tham mưu UBND huyện ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Giáo dục và Đào tạo (thay thế Quyết 

định 3279/QĐ-UBND, ngày 10/10/2018). 

- Chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức đánh giá xếp loại chuẩn hiệu trưởng, 

phó hiệu trưởng, chuẩn giáo viên và đánh giá xếp loại nhân viên trường học cuối 

năm học. 

8. Công tác thanh tra, kiểm tra: 

- Tham mưu ban hành Quyết định kiểm tra các trường về công tác phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19, kiểm tra tình hình học sinh trở lại trường sau tết Tân 

Sửu. 

- Đã hướng dẫn các đơn vị hoàn thiện hồ sơ đề nghị phúc tra thi đua. 

Thành lập đoàn phúc tra thi đua đến các đơn vị để tiến hành phúc tra các danh 

hiệu thi đua của tập thể và cá nhân theo đăng ký từ đầu năm và theo đề nghị của 

đơn vị. 
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- Đang tổng hợp các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng đã 

được phúc tra của tập thể và cá nhân.  

- Hoàn thành công tác xét và đề nghị Hội đồng thi đua huyện công nhận 

các danh hiệu thi đua và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích 

trong năm. 

9.  Công tác Pháp chế: 

- Đã kịp thời gửi một số văn bản Qui phạm pháp luật mới đến tất cả các 

đơn vị trường học trên địa bàn huyện. 

- Chỉ đạo các đơn vị trường học cho học sinh nghỉ học để phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19. 

- Chỉ đạo các đơn vị trường học tổ chức dọn vệ sinh, phun thuốc khử 

trùng trường, lớp. Phân công trực trường và vệ sinh trường, lớp thường xuyên.  

- Triển khai và hưởng ứng tháng hành động vệ sinh an toàn thực phẩm. 

- Triển khai các chương trình về cải cách hành chính, an toàn covid. 

- Triển khai và hưởng ứng tháng hành động “vệ sinh an toàn thực phẩm” ; 

phòng chống tay chân miệng trong các trường học. 

- Chỉ đạo các trường treo cờ, băng rôn, tích cực tuyên truyền bầu cử đại 

biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

- Tuyên truyền và kiểm tra công tác  phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

tại các trường học. 

10. Những hạn chế, tồn tại, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ 6 

tháng đầu năm 

- Vẫn còn tình trạng thừa, thiếu GV cục bộ tại các trường; thiếu nhiều GV 

mầm non. 

- Mặc dù đã có sự quan tâm của các cấp về đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm 

trang thiết bị dạy học tối thiểu nhưng do mạng lưới trường lớp lớn, nhiều điểm 

trường lẻ (mầm non và tiểu học), do đó vẫn còn những khó khăn nhất định trong 

việc đáp ứng yêu cầu của dạy học; đặc biệt, thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 chưa 

được trong bị kịp thời, đầy đủ theo danh mục quy định. 

 -Về công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia: Phòng GD&ĐT đã 

kiểm tra và chỉ đạo quyết liệt một số đơn vị trong lộ trình xây dựng trường đạt 

chuẩn, nhiều đơn vị đã có nỗ lực lớn trong công tác xã hội hóa, công tác tham 

mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương để xây dựng từng bước các tiêu chí về 

CSVC trường chuẩn, nhưng đến nay nguồn kinh phí đầu tư của cấp trên chưa có 

nên rất khó khăn trong việc xây dựng thêm CSVC, các phòng chức năng, thực 

hành và các công trình phụ trợ khác. 
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II.  PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM  6 THÁNG CUỐI 

NĂM 2021 

 1. Công tác chính trị, tư tưởng 

- Ổn định tư tưởng chính trị trong đội ngũ Cán bộ, Công chức, Viên chức. 

Chỉ đạo các đơn vị trường học thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện, các 

ngày lễ  trọng đại của đất nước; Tăng cường công tác phòng chống Covid đạt 

hiệu quả cao.  Tích cực hưởng ứng, tham gia ủng hộ Quỹ phòng chống Covid-19 

trong toàn ngành. 

 2. Công tác chuyên môn 

- Tham gia tập huấn các chuyên đề về công tác chuyên môn của ngành 

học, bậc học tại Tỉnh và Bộ, Ngành, tổ chức triển khai tập huấn cho các trường 

học các chuyên đề đã được tập huấn; tập huấn sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 năm 

học 2021-2022 

- Triển khai xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ của từng bậc học, kế hoạch 

nhiệm vụ công tác kiểm tra, công tác pháp chế của năm học 2021-2022 đến các 

đơn vị trường học, chỉ đạo thực hiện chương trình giảng dạy học kỳ I năm học 

2021-2022. 

- Tham mưu lãnh đạo huyện tổ chức Hội nghị chuyên đề về nâng cao chất 

lượng giáo dục, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, CSVC, tài chính để hoàn 

thành chỉ tiêu xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia theo Nghị quyết số 01-

NQ/HU, ngày 19/6/2020. 

- Tập trung chỉ đạo, hoàn thiện hồ sơ đề nghị tỉnh công nhận từ 5-7 trường 

đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch. 

- Tiếp tục triển khai công tác kiểm định chất lượng tại các đơn vị trường 

học. 

- Tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm các ngày Lễ còn lại trong năm. 

- Tham mưu tổ chức tốt kỷ niệm 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 

20/11/2021. 

- Lên kế hoạch bồi dưỡng chính trị hè 2021 cho CB, GV, NV. 

- Thẩm định xét nâng lương, thâm niên đợt II/2021 cho CB, GV, NV các 

trường học đã đến hạn, trình Hội đồng nâng lương huyện xét duyệt. 

 3. Công tác kiểm tra  

 - Kiểm tra hoạt động hè và công tác tuyển sinh tại các trường học. 

 - Kiểm tra chấn chỉnh các hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn các 

xã, thị trấn và tại các trường học. 
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- Tổ chức kiểm tra chuyên ngành và kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo 

đối với các đơn vị theo kế hoạch năm học 2021-2022. 

 4. Công tác tổ chức 

- Xây dựng kế hoạch, phối hợp với phòng nội vụ, trình chủ tịch UBND 

huyện điều động CBQL, Giáo viên, Nhân viên từ trường thừa đến trường thiếu. 

- Xây dựng kế hoạch, phối hợp với phòng nội vụ tham mưu Chủ tịch 

UBND huyện thực hiện quy trình bổ nhiệm đủ CBQL trường học. 

- Xây dựng kế hoạch, phối hợp với  phòng Nội vụ, tham mưu luân chuyển 

kế toán trường học. 

- Xây dựng phương án sát nhập các đơn vị trường học theo đề án 877 của 

UBND tỉnh. 

- Duyệt Kế hoạch năm học của các Trường học trực thuộc. 

- Thu hồ sơ  cho đối tượng là giáo viên được thuyên chuyển từ đơn vị 

khác đến nhận công tác tại đơn vị sau khi hết thời hạn thuyên chuyển theo Quyết 

định 2702/QĐ-UBND, ngày 18/7/2018 của Ủy ban nhân dân huyện. 

- Tham mưu UBND huyện phân công đại biểu dự lễ khai giảng năm học 

mới 2021-2022. 

 5. Công tác tài vụ, CSVC 

- Xây dựng kế hoạch thu - chi theo từng nội dung tài khoản và mục đích 

sử dụng. Giải quyết kinh phí, thanh quyết toán các khoản thu - chi đảm bảo đúng 

chế độ Nhà nước cho các hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo và các bậc 

học MGMN, TH, THCS của ngành giáo dục. 

 Tham mưu đầu tư tu sửa, nâng cấp CSVC phòng học đã xuống cấp của 

các trường đã được tổng hợp đề xuất. 

- Tổ chức giám sát, nghiệm thu công trình xây dựng, tu sửa CSVC tại các 

đơn vị trường học mà UBND huyện đã phê duyệt. 

Trên đây là báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng 

tâm 6 tháng cuối năm 2021 của phòng Giáo dục và Đào tạo./. 

Nơi nhận:       

- UBND huyện (để báo cáo); 

- Lưu VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Huỳnh Hồng 
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