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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Đặng Ngọc Tuấn - TUV, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 

tại Hội nghị bàn giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục  

và Hội nghị sơ kết học kỳ I năm học 2020 - 2021 

 

Ngày 28, 29/01/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình tổ chức Hội nghị bàn 

giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, Hội nghị sơ kết học kỳ I năm học 2020 - 2021. 

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Sở; Thường trực Công đoàn Ngành; lãnh 

đạo các đơn vị thuộc Sở, Kế toán trưởng Ngành; Hiệu trưởng (Giám đốc) các đơn vị 

trực thuộc Sở; Trưởng phòng giáo dục và đào tạo, Giám đốc trung tâm giáo dục - dạy 

nghề các huyện, thị xã, thành phố; các tập thể được tặng Cờ Thi đua, Bằng khen của 

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND tỉnh năm 

2020 và các tập thể, cá nhân ngoài ngành được tặng Giấy khen của Giám đốc Sở 

Giáo dục và Đào tạo về thành tích xuất sắc trong phòng, chống và hỗ trợ ngành Giáo 

dục Quảng Bình khắc phục hậu quả lũ lụt trong tháng 10/2020; Cán bộ quản lý các 

đơn vị thuộc, trực thuộc Sở, các phòng giáo dục và đào tạo, các trung tâm giáo dục - 

dạy nghề đã nghỉ hưu từ tháng 10/2019 đến nay. 

Sau khi nghe Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học kỳ I; phương hướng, nhiệm 

vụ, giải pháp học kỳ II năm học 2020 - 2021 và các tham luận của đại biểu tham dự 

Hội nghị, Giám đốc Sở kết luận: 

Toàn ngành tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh 

về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020 - 2021 và các văn bản chỉ đạo liên 

quan để hoàn thành kế hoạch và nhiệm vụ năm học 2020 - 2021, nhằm từng bước ổn 

định và tạo đà cho việc triển khai thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 

và những năm học tiếp theo. Trong đó, cần tập trung một số nhiệm vụ cơ bản sau: 

1. Tiếp tục rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục trong toàn 

tỉnh; thực hiện sắp xếp lại mạng lưới trường, lớp theo nguyên tắc tạo thuận lợi, bảo 

đảm quyền lợi học tập của học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục.  

Giao Phòng Kế hoạch - Tài chính phối hợp với các đơn vị trực thuộc Sở khảo 

sát, nắm số lượng học sinh cấp dưới; căn cứ cơ sở vật chất để có kế hoạch đề xuất 

phân bổ, giao quy mô số lớp, số học sinh cho các trường, ổn định trong khoảng thời 

gian dài về quy mô trường, lớp, học sinh các cấp học.  

2. Về công tác đội ngũ, giao Phòng Tổ chức, cán bộ tập trung rà soát, tham mưu 

Lãnh đạo Sở về công tác điều chuyển, luân phiên giáo viên, nhân viên giữa các trường 

trực thuộc Sở với tinh thần tạo điều kiện tốt nhất cho giáo viên, nhân viên. Trong thời 

gian tới ưu tiên bố trí, sắp xếp số giáo viên thừa đến các trường lân cận cần, có nhu 

cầu; nếu không có vị trí như mong muốn, phải xem xét đối tượng phù hợp để điều 

chuyển lâu dài; giải quyết kịp thời những giáo viên cùng bộ môn có nhu cầu đổi vị trí 

công tác cho nhau nhằm ổn định, giúp giáo viên an cư lạc nghiệp. Có giải pháp khắc 

phục bất cập trong tuyển dụng và sử dụng viên chức. Ưu tiên tuyển dụng theo hình 
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thức thu hút sinh viên tốt nghiệp xuất sắc. Rà soát lại các điều kiện tiêu chuẩn đối với 

giáo viên Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp, những giáo viên không đạt chuẩn 

sẽ bố trí vị trí công tác phù hợp. 

Tiến hành rà soát, chuyển đổi cán bộ quản lý công tác lâu năm tại một đơn vị. 

Xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình hành động về phát triển nguồn nhân lực 

và nâng cao công tác cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Tỉnh ủy. 

3. Về việc triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018:  

- Giao Phòng Giáo dục Tiểu học phối hợp với các phòng giáo dục và đào tạo 

tăng cường kiểm tra, giám sát nghiêm túc việc triển khai thực hiện Chương trình giáo 

dục phổ thông 2018 đối với lớp 1 và thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2006 

đối với lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5. Hoàn thành biên soạn tài liệu địa phương lớp 2 và tổ 

chức đề xuất lựa chọn sách giáo khoa lớp 2 theo quy định tại Thông tư 25/2020/TT-

BGDĐT ngày 26/8/2020. Hoàn thành việc tổ chức tập huấn đại trà cho cán bộ quản 

lý, giáo viên đúng tiến độ. 

- Giao Phòng Giáo dục Trung học phối hợp với các phòng giáo dục và đào tạo 

chuẩn bị các điều kiện triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, tham mưu 

ban hành tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa lớp 6. Hoàn thành biên soạn tài liệu giáo 

dục địa phương lớp 6 (cuối tháng 4/2021 hoàn chỉnh hồ sơ trình Bộ Giáo dục và Đào 

tạo phê duyệt). Tổ chức tập huấn giáo dục STEM để kịp triển khai trong năm học. 

4. Thực hiện tốt chủ trương giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau 

THCS, duy trì kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.  

Phòng Giáo dục Trung học phối hợp Phòng Giáo dục Mầm non, Phòng Giáo dục 

Tiểu học, Phòng Giáo dục Chuyên nghiệp - Thường xuyên và các phòng giáo dục và 

đào tạo tập trung chỉ đạo công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ nhằm duy trì, củng 

cố và nâng tỉ lệ đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của tỉnh.  

5. Phòng Giáo dục Chuyên nghiệp - Thường xuyên chỉ đạo hoạt động của các 

Trung tâm ngoại ngữ, tin học nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng tin học, 

ngoại ngữ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Phối hợp quản lý các 

hoạt động giáo dục đối với các Trung tâm ngoại ngữ - tin học, các đơn vị có tổ chức 

hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa. 

6. Phòng Chính trị - tư tưởng, các phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị trực 

thuộc Sở: Đặc biệt chú trọng công tác bồi dưỡng và phát triển Đảng trong học sinh. 

Tăng cường an ninh, an toàn trường học. Nâng cao ý thức trong toàn ngành về công 

tác phòng, chống các dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp; tuyệt đối không lơ là, 

chủ quan. Trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu cần tập trung triển khai các biện 

pháp phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ 

hỗ trợ và pháo; phối hợp với công an địa phương để tuyên truyền những điểm mới 

của Nghị định 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo; tổ chức cho cán bộ, giáo 

viên và học sinh ký cam kết không mua bán, sử dụng pháo trái phép. 

7. Phòng Giáo dục Tiểu học, Phòng Giáo dục Trung học phối hợp chặt chẽ với 

các phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị trực thuộc Sở tăng cường chỉ đạo công tác  

nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo, tăng cường 

các điều kiện dạy và học ngoại ngữ theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin, ưu 
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tiên bổ sung các trang thiết bị thiết yếu đáp ứng triển khai Chương trình Giáo dục phổ 

thông 2018. Giao Phòng Giáo dục Mầm non, các phòng giáo dục và đào tạo định 

hướng, chỉ đạo, theo dõi, giám sát thường xuyên việc tổ chức một số hoạt động ở các 

cơ sở giáo dục mầm non để tránh triển khai quá nhiều hội thi, những hoạt động ngoài 

giờ không nằm trong việc thực hiện chế độ sinh hoạt của trẻ.  

8. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục. 

Triển khai có hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ 

điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025. Cập nhật đầy đủ, kịp thời và 

khai thác có hiệu quả cơ sở dữ liệu toàn ngành về giáo dục mầm non, giáo dục phổ 

thông; tích hợp các hệ thống thông tin quản lý ngành hiện có vào cơ sở dữ liệu ngành. 

9. Phòng Kế hoạch - Tài chính tham mưu việc tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, 

thiết bị để thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, đặc biệt là 

lớp 1 năm học 2020 - 2021; triển khai có hiệu quả Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho 

Chương trình Giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 - 2025. Bổ 

sung xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo phòng học, các phòng chức năng, bếp ăn, 

phòng ở cho học sinh nội trú, bán trú và mua sắm bổ sung các thiết bị dạy học còn 

thiếu; từng bước xóa bỏ phòng học tạm.  

Tiếp tục kêu gọi, huy động các nguồn lực để tăng cường cơ sở vật chất cho các 

cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng của lũ lụt, đảm bảo ổn định các hoạt động dạy học, giáo 

dục. Tích cực tham mưu nguồn kinh phí để tổ chức bồi dưỡng thường xuyên, đại trà 

cho giáo viên và cán bộ quản lý thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018; 

trong đó chú trọng kinh phí mua tài khoản bồi dưỡng qua mạng.  

Tham mưu Lãnh đạo Sở, phối hợp Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước trong việc 

chi trả chế độ làm việc quá định mức quy định tại Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phối hợp với Phòng Giáo dục Trung học, Trường THPT 

Chuyên Võ Nguyên Giáp tham mưu xây dựng đề án riêng với cơ chế đặc thù nhằm 

góp phần tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh nhà. 

10. Thanh tra Sở tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc và xử lý sau 

thanh tra. Kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có sai phạm. 

11. Về công tác kiểm định chất lượng giáo dục, xây dựng trường đạt chuẩn quốc 

gia, xây dựng Nông thôn mới: 

Giao Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục tham mưu Đề án Xây 

dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh để phấn đấu 

đạt chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra (Mầm 

non 70%, Tiểu học 100%, THCS, THPT 75%). Phối hợp với các đơn vị tăng cường 

công tác đánh giá ngoài để công nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục và đạt 

chuẩn quốc gia. Thực hiện tiêu chí trường học gắn liền với công tác xây dựng trường 

đạt chuẩn quốc gia, ưu tiên tiên đánh giá ngoài đối với trường học trên địa bàn xã đăng 

ký đạt chuẩn Nông thôn mới.  

Các phòng giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục rà soát tiêu chuẩn trường đạt 

chuẩn quốc gia, xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể, tham mưu tích cực cho chính 

quyền địa phương để ưu tiên, bố trí nguồn lực xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. 

Đối với các trường đạt chuẩn sau 5 năm đã quá hạn cần đầu tư các nguồn lực, điều 

kiện để tiến hành công nhận lại. 
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12. Về công tác khảo thí: Giao Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo 

dục lấy ý kiến của các đơn vị về đổi mới công tác tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi 

lớp 11 với phương án các trường THPT không chuyên thi 01 vòng, Trường THPT 

Chuyên Võ Nguyên Giáp thi 02 vòng nhằm động viên, khích lệ phong trào dạy - học 

ở các nhà trường, đồng thời làm cơ sở để chọn đội dự tuyển dự thi học sinh giỏi quốc 

gia. Tổ chức kỳ thi tuyển vào lớp 10 THPT (nếu có), thi tuyển vào Trường THPT 

Chuyên Võ Nguyên Giáp, thi tốt nghiệp THPT an toàn, nghiêm túc, đúng Quy chế.  

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo để các địa phương, đơn vị được biết để phối 

hợp, triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở; 

- TT CĐN; 

- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở; 

- Các phòng GDĐT, TT GDDN; 

- Cổng TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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