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Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 và phương hướng, 
nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm học 2022-2023

Phần I
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2021-2022

Năm học 2021-2022, ngành giáo dục tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trong bối 
cảnh tình hình kinh tế xã hội có nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19. Thực hiện 
có hiệu quả Chương trình số 17-CTr/HU ngày 16/10/2017 của Huyện ủy về thực 
hiện Nghị quyết số 11 -NQ/TU ngày 25/4/2017 của Tỉnh ủy Quảng Nam về đổi mới 
căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng 
đến năm 2025; triển khai thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục 
phổ thông 2018 lớp 2, lớp 6 theo Nghị quyết 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của 
Quốc hội. Từ tình hình trên, căn cứ Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24/8/2021 của 
Bộ trưởng Bộ GDĐT về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch 
covid -19; Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về 
một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022, ngành GDĐT huyện Đại Lộc đã tập 
trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2021-2022, kết quả đạt được như sau:

I. Tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu
1. Rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo
1.1. Kết quả đạt được
Phòng GDĐT đã tiếp tục thực hiện rà soát, sắp xếp lại mạng lưới trường lớp 

theo tinh thần Nghị quyết số 19/NQ-TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ 
thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả của các đơn vị sự nghiệp 
công lập và theo Đề án “Sắp xếp lại trường, điểm trường, lớp học gắn với việc bố trí 
đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục tỉnh Quảng Nam đến 
năm học 2024-2025”. Trên cơ sở đó, Phòng GDĐT tham mưu UBND huyện thực 
hiện sáp nhập 03 trường tiểu học, 3 trường THCS thành 03 trường TH&THCS thuộc 
các xã Đại Tân, Đại Thạnh, Đại Chánh. Đồng thời chỉ đạo các trường học chủ động 
thực hiện rà soát, sắp xếp, quy hoạch mạng lưới trường lớp ngay từ đầu năm học để 
sắp xếp, biên chế lớp học tạo điều kiện tốt nhất cho các trường học trong công tác 
dạy và học. 

Đến cuối năm học 2021-2022, toàn huyện có 54 trường MN, MG, TH, THCS, 
TH&THCS; trong đó MN, MG có 21 trường (19 trường công lập và 02 trường tư 
thục), Tiểu học: 16 trường, THCS: 13 trường, 04 trường TH&THCS. 

(Bảng so sánh số liệu trường, lớp, học sinh năm học 2020-2021 và năm học 
2021-2022: Phụ lục 01 đính kèm)

Nhìn chung, hệ thống mạng lưới trường, lớp, cơ sở vật chất, trang thiết bị 
phục vụ cho công tác dạy và học được các cấp, các ngành quan tâm đầu tư, nâng cấp 
và sửa chữa cơ bản phục vụ tốt nhu cầu học tập của con em trên địa bàn huyện. 

1.2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân: Không
2. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các 
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cấp

2.1. Kết quả đạt được
Tổng biên chế sự nghiệp giáo dục được UBND tỉnh giao năm 2022 là: 1822 

biên chế (không bao gồm HĐNĐ 68);
 Tổng số viên chức biên chế đến nay: 1629 người, cụ thể:

- Cán bộ quản lý: 129 người (MN: 57, TH: 33, THCS: 39)
- Giáo viên: 1355 người (MN: 429, TH: 480, THCS: 446)
- Nhân viên: 145 người (MN: 30, TH: 43, THCS: 72) trong đó hợp đồng có 

đóng BHXH: 101 người (chuyên môn: 36 người (KT: 02, YT: 34); Nghị định 68: 65 
người (Bảo vệ: 65)).

Tổng số viên chức biên chế sử dụng so với biên chế giao là 1629/1822, Tỉ lệ: 
84,7%); Số biên chế còn lại so với biên chế giao năm 2022 là: 193 chỉ tiêu.

Về chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2022, Phòng GDĐT tham mưu UBND 
huyện đăng ký 168 chỉ tiêu, cụ thể cấp MN: 15; Tiểu học: 128; THCS: 25 và tuyển 
dụng được 100 viên chức năm 2021.

Việc quản lý và sử dụng hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức ở Phòng GDĐT và 
các trường được đảm bảo, khai thác có hiệu quả, đúng theo quy định tại Quyết định 
số 14/2006/QĐ-BNV ngày 6/11/2006 và Quyết định 06/2007/QĐ-BNV ngày 
18/6/2007 của Bộ Nội vụ; khai thác, sử dụng tốt công nghệ thông tin vào quản lý 
đội ngũ, cơ sở dữ liệu ngành.

Hướng dẫn các trường học tổ chức đánh giá, xếp loại chất lượng đối với viên 
chức năm học 2021-2022; tổ chức xây dựng nguồn quy hoạch cán bộ dự nguồn giai 
đoạn 2021-2025. 

 Bên cạnh đó, công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán 
bộ quản lý giáo dục ở các cấp học được tổ chức thường xuyên như: sinh hoạt 
chuyên môn, chuyên đề, tập huấn chuyên môn, tập huấn chương trình giáo dục phổ 
thông 2018 lớp 3, 7…Triển khai thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra ở các 
trường học. Qua các cuộc kiểm tra đã giúp cho đội ngũ CBQL, GV, NV các trường 
học nhiều giải pháp tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý trong tổ chức và 
hoạt động. Phòng GDĐT đã theo dõi chặt chẽ việc khắc phục, xử lý sau kiểm tra 
nên công tác quản lý của nhà trường đã được cải thiện, chất lượng đội ngũ cũng 
từng bước được nâng lên.

2.2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân: 
Số lượng giáo viên hợp đồng đặc biệt là cấp tiểu học và thừa thiếu giáo viên 

cục bộ ở cấp THCS nên phần nào ảnh hưởng chất lượng giáo dục.
3. Nâng cao chất lượng giáo dục, triển khai chương trình, sách giáo khoa 

giáo dục phổ thông mới; đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và phân luồng học 
sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở; xây dựng trường học hạnh phúc, văn hóa 
đọc, phòng chống dịch bệnh Covid-19; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, 
đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất cho học sinh, bảo đảm an 
toàn trường học.

3.1. Kết quả đạt được
Trong năm học 2021-2022, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp 

làm ảnh hưởng đến kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của toàn ngành, tuy nhiên 
Phòng GDĐT đã kịp thời chỉ đạo các trường học linh hoạt các hình thức dạy học 
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theo tình hình diễn biến của dịch, đồng thời Phòng GDĐT đã tham mưu UBND 
huyện hỗ trợ 134.750.000 đồng mua phần mềm E-Learning phục vụ cho việc tổ 
chức quản lý, dạy học trực tuyến.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19, triển 
khai tiêm vắc xin cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong độ tuổi đủ điều 
kiện đảm bảo, kịp thời. Phòng GDĐT đã hoàn thành nhiệm vụ theo khung kế hoạch 
thời gian năm học của UBND tỉnh Quảng Nam.

3.1.1.Chất lượng giáo dục
Hiện nay cấp MN có 19/19 trường, cấp tiểu học có 16/16 trường, cấp THCS 

có 6/13 trường và 03/4 trường TH và THCS dạy học 2 buổi/ngày; đạt tỷ lệ học sinh 
THCS học 2 buổi/ ngày là 41.1% (so với năm học trước không tăng không giảm). 
Thời gian dạy học 2 buổi/ngày được bố trí cho các hoạt động phụ đạo học sinh yếu, 
kém; bồi dưỡng học sinh giỏi; tổ chức các hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo 
phù hợp với đối tượng học sinh…tiếp tục chỉ đạo công tác giáo dục lịch sử địa 
phương trong các trường tiểu học, THCS; tổ chức các hội thi, cuộc thi dành cho học 
sinh và giáo viên; các hoạt động giáo dục trong và ngoài giờ lên lớp...Nhờ vậy, chất 
lượng giáo dục của huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Cụ thể:

+ Cấp MN: Tỷ lệ chuyên cần đạt: 87.8%, tỷ lệ bé ngoan đạt 81%. Chất lượng 
giáo dục trẻ được đánh giá theo các lĩnh vực phát triển, trẻ nhà trẻ đánh giá theo 4 
lĩnh vực đạt từ 88% trở lên, trẻ mẫu giáo đánh giá theo 5 lĩnh vực đặt từ 90% trở 
lên.

+ Cấp Tiểu học: Môn Tiếng Việt (Hoàn thành tốt: 63.42%, hoàn thành: 
35.89%); môn Toán (Hoàn thành tốt: 71.94%, hoàn thành: 27.54%); 

+ Cấp THCS: Học lực Trung bình (Đạt) trở lên đạt 98.49%; hạnh kiểm đạt 
99.63% xếp loại hạnh kiểm khá, tốt; tổ chức xét tốt nghiệp cho học sinh THCS, tỷ lệ 
học sinh tốt nghiệp 99.75% (số liệu được tính kể cả cấp TH&THCS).

+ Đối với Giáo dục mầm non: Phụ lục 2 
+ Đối với Giáo dục Tiểu học: Phụ lục 3
+ Đối với Giáo dục THCS: Phụ lục 4
3.1.2. Chất lượng phong trào
- Về chất lượng các hoạt động:
+ Đối với Giáo dục mầm non: Tổ chức sinh hoạt Cụm chuyên môn số 02 cấp 

Tỉnh lần 02 với chuyên đề ”Tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực cho đội ngũ 
CBQL, GV” và sinh hoạt chuyên đề cấp huyện.

+ Đối với Giáo dục Tiểu học: Tổ chức các hội thi cấp huyện như: Hội thi giáo 
viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tiểu học; tổ chức hội thi “Olympic tiếng Anh” cấp 
huyện và tham gia dự thi cấp tỉnh đạt giải Ba toàn đoàn.

+ Đối với Giáo dục THCS: Tổ chức khảo sát học sinh giỏi lớp 6,7,8 cấp 
huyện. Tổ chức tại huyện và tham gia các hội thi cấp tỉnh như: “Giáo viên dạy giỏi”; 
Hội thi “Văn học- Học Văn”; kỳ thi “Học sinh Giỏi” lớp 9; Triển lãm sản phẩm dạy 
học STEM; “Thiết kế bài giảng e-Learning”; cuộc thi “Hùng biện câu chuyện đạo 
đức và pháp luật”; cuộc thi “Thiết kế Bài giảng điện tử năm 2021” do Bộ GDĐT tổ 
chức. Kết quả đạt 6/6 giáo viên được công nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp 
tỉnh; 04/04 sản phẩm đạt giải Ba trong cuộc thi “Triễn lãm sản phẩm dạy học 
STEM” cấp tỉnh bậc trung học; 01 giải Ba, 01 giải Khuyến khích trong cuộc thi 
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“Hùng biện câu chuyện đạo đức và pháp luật” cấp tỉnh và 01 giải Khuyến khích 
trong cuộc thi “Tài năng Tiếng Anh” cấp tỉnh.

3.1.3. Về triển khai thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018
Căn cứ Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 17/12/2019 của UBND huyện Đại 

Lộc về triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 trên địa 
bàn huyện Ðại Lộc giai đoạn 2019-2024, Phòng GDĐT đã chỉ đạo các trường học 
xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chương trình GDPT 2018 từ năm 2019 đến 
năm 2024 đảm bảo kế hoạch đề ra. Cụ thể: Đã chỉ đạo các trường TH, THCS, 
TH&THCS trên địa bàn tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 1, lớp 2, lớp 6 sử dụng 
trong năm học 2021-2022 đúng quy định tại Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 
26/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc lựa chọn sách giáo 
khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông, trong đó ưu tiên bố trí giáo viên dạy lớp 2, lớp 
6 thực hiện chương trình GDPT 2018. Ngoài ra, Phòng GDĐT điều động đội ngũ 
CBQL, GV tham gia đầy đủ các lớp tập huấn lớp 3, 7 do Sở GDĐT tổ chức và đã 
chỉ đạo, triển khai thực hiện bồi dưỡng chương trình GDPT 2018 đến CBQL, giáo 
viên cốt cán ở các trường Tiểu học, THCS, TH&THCS đồng thời chỉ đạo các trường 
Tiểu học, THCS, TH&THCS chuẩn bị các điều kiện tổ chức dạy học khối lớp 3,7 
thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 theo kế hoạch của UBND huyện.

Phòng GDĐT đã rà soát nhu cầu mua sắm thiết bị từ các trường theo danh 
mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 3, 7 và tổng hợp đề nghị UBND huyện hỗ trợ kinh 
phí mua thiết bị. Đến nay, đã được UBND huyện phê duyệt khoản kinh phí gần 3 tỷ 
đồng để mua thiết bị dạy học lớp 3, 7.

3.1.4. Về công tác phổ cập giáo dục, xoá mù chữ và phân luồng học sinh 
sau tốt nghiệp THCS

Công tác phổ cập giáo dục, xoá mù chữ tiếp tục được củng cố, phát huy hiệu 
quả; năm 2021 được UBND tỉnh kiểm tra, công nhận huyện đạt chuẩn 
PCGDMNT5T; PCGDTH đạt chuẩn mức độ 3, XMC đạt chuẩn mức độ 2; 
PCGDTHCS đạt chuẩn mức độ 3.

Phòng GDĐT đã ban hành Công văn chỉ đạo các trường THCS phối hợp với 
các trường dạy nghề trên địa bàn tỉnh tổ chức tư vấn hướng nghiệp, phối hợp với 
phụ huynh học sinh để tư vấn, tuyển sinh nhằm định hướng phân luồng học sinh  
tham gia học nghề sau tốt nghiệp THCS, hạn chế tối đa tỷ lệ học sinh thanh thiếu 
niên trong độ tuổi từ 15-18 tuổi bỏ học giữa chừng. Theo thống kê, tỷ lệ học sinh tốt 
nghiệp THCS vào học THPT trên địa bàn huyện chiếm 80% và 14% học sinh tham 
gia học nghề sau tốt nghiệp THCS.

3.1.5 Về công tác xây dựng trường học hạnh phúc, văn hóa đọc, phòng 
chống dịch bệnh Covid-19.

Phòng GDĐT đã tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch số 98/KH-
UBND ngày 30/12/2020 về xây dựng “Trường học hạnh phúc” trong các trường học 
trên địa bàn huyện Đại Lộc năm học 2020-2021 và những năm học tiếp theo, Sở 
GDĐT đã ban hành Quyết định số 2300/QĐ-SGDĐT ngày 30/11/2021 quy định về 
tiêu chuẩn xây dựng và đánh giá công nhận trường học hạnh phúc đối với các cơ sở 
giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh kể từ năm 
học 2021-2022; đồng thời đã chỉ đạo các trường học xây dựng kế hoạch “Trường 
học hạnh phúc” và ban hành bộ quy tắc ứng xử trong nhà trường.
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Đã tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 

31/12/2021 về triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-
2030” theo Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ 
trên địa bàn huyện Đại Lộc.

Chỉ đạo các trường học thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-
19, kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo, tổ chức dạy học linh hoạt thích ứng với tình 
hình khi có dịch bệnh trong nhà trường, phối hợp với trạm y tế địa phương thực hiện 
tốt công tác tuyên truyền, tiêm vắc xin cho trẻ từ 5 đến 12 tuổi đúng theo quy định.

* Tồn tại, hạn chế:
Các trường học chưa chủ động trong việc tự kiểm tra và đề nghị các cấp kiểm 

tra công tác xây dựng “Trường học hạnh phúc”.
Một số đơn vị chưa chú trọng đến việc đề nghị kiểm tra công nhận danh hiệu 

thư viện tiên tiến, thư viện xuất sắc.
Tỷ lệ trẻ em tiêm phòng vắc xin Covid-19 cho trẻ từ 5 đến 12 tuổi trên địa 

bàn huyện còn thấp.
3.1.6. Về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng 

sống, giáo dục thể chất cho học sinh, bảo đảm an toàn trường học
Trong năm học qua, Phòng GDĐT chỉ đạo CBCCVC cơ quan và các đơn vị 

trường học tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa 
XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh” và Quyết định số 101-QÐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về “Trách 
nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; 
lãnh đạo, chỉ đạo việc làm theo gương Bác một cách thiết thực, hiệu quả. Triển khai 
thực hiện Nghị định 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về 
môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học 
đường. Tổ chức giải thể thao cho học sinh các cấp học ở 4 bộ môn (cờ vua, cầu 
lông, bóng bàn, bóng chuyền).

Nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục đạo đức cho học sinh Phòng 
GDĐT quan tâm chỉ đạo cho các trường ngoài việc dạy học môn GDCD trên lớp, 
nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa, tổ chức các chuyên đề 
để nói chuyện về đạo đức, pháp luật, các buổi diễn đàn nghe trẻ em nói. Tổ chức toạ 
đàm tuyên truyền giáo dục Luật trẻ em; Giáo dục sức khỏe vị thành viên; phòng 
chống xâm hại trẻ em, phòng chống bạo lực học đường, tai nạn thương tích, đuối 
nước, giáo dục thực hiện tốt luật ATGT, ATTP, phòng chống cháy nổ, phối hợp 
trạm y tế xã tuyên truyền phòng  phòng chống bệnh, tật học đường, phòng chống 
dịch Covid-19, sốt xuất huyết, bạch hầu và HIV/AIDS, đặc biệt là phòng chống dịch 
Covid-19. Đối với cấp mầm non thực hiện theo Thông tư 13 về xây dựng trường học 
an toàn trong năm qua có 21/21 trường MN, MG trên toàn huyện được cấp giấy 
chứng nhận “Trường học an toàn”. 

3.2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân: 
Kết quả hội thi HSG lớp 9 chưa cao; một số trường chưa quan tâm nhiều đến 

việc lựa chọn bồi dưỡng học sinh giỏi dự thi cấp huyện.
Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS không vào học lớp 10 tham gia học nghề còn 

thấp (65%).
4. Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các 
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cấp học và trình độ đào tạo

4.1. Kết quả đạt được
100% các MN, MG triển khai thực hiện thí điểm chương trình cho trẻ mẫu 

giáo làm quen với Tiếng Anh; 100% các trường tiểu học tổ chức dạy học hai môn tự 
chọn là Tiếng Anh và Tin học cho học sinh các lớp 3, 4, 5; 100% học sinh lớp 1, 2 
làm quen tiếng Anh; 100% trường THCS dạy Tiếng Anh chương trình thí điểm (hệ 
10 năm); thực hiện việc kiểm tra, đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học sinh 
phổ thông theo 4 kỹ năng đúng quy định. Phối hợp với Công ty Cổ phần tập đoàn 
Công nghệ Giáo dục FutureLang tổ chức trao học bổng cho học sinh và giáo viên tiếng 
Anh các trường TH, THCS; đồng thời tổ chức tập huấn, hướng dẫn giáo viên tiếng 
anh ứng dụng giải pháp học tiếng Anh hiệu quả.

4.2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
Chất lượng hội thi tiếng Anh tham gia tại tỉnh ở các cấp học tuy có chuyển 

biến tích cực hơn so với năm học trước nhưng kết quả đạt được vẫn còn thấp so với 
tiềm năng hiện có của giáo viên và học sinh.

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

5.1. Kết quả đạt được
Thực hiện Kế hoạch số 6863/KH-UBND ngày 23/11/2020 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát 
triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025 và Kế 
hoạch số 128/KH-UBND ngày 11/10/2020 của UBND huyện Đại Lộc về triển khai 
chuyển đổi số huyện Đại Lộc đến năm 2025, định hướng đến 2030; Phòng Giáo dục 
và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch số 14/PGDĐT-VP ngày 17/1/2022 về việc thực 
hiện chuyển đổi số trên lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo huyện Đại Lộc năm 2022, 
định hướng đến 2025. Căn cứ vào Kế hoạch đã đề ra Phòng GDĐT thực hiện tuyên 
truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan và các trường học trên địa 
bàn huyện. Đăng tải bài viết, nội dung, kế hoạch trên cổng thông tin điện tử của 
ngành, lồng nghép tuyên truyền trong các cuộc họp, hội nghị.

Đến nay 100% các trường học xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu trực tuyến, 
nhập cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; xây dựng và 
triển khai các phần mềm quản lý, phần mềm ra đề thi, phần mềm soạn giảng, cơ sở 
dữ liệu ngành, phần mềm kế toán Misa, phần mềm quản lý thư viện, thiết bị, phần 
mềm thiết kế bài giảng E-Learning...trang bị máy tính, máy chiếu, bảng tương tác 
thông minh để phục vụ cho công tác quản lý, giảng dạy trong nhà trường.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, kiểm tra, đánh giá, 
đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và 
rèn luyện phương pháp tự học của học sinh. Tổ chức tập huấn chuyên môn, bồi 
dưỡng chuyên đề được xây dựng đúng tinh thần chỉ đạo về đổi mới phương pháp 
dạy học, dạy học theo chủ đề, dạy học tích hợp liên môn; công tác chỉ đạo, tổ chức 
điều hành tác nghiệp, trao đổi thông tin đều được hoạt động qua mạng giáo dục từ 
Sở, đến Phòng và đến các trường học; tạo điều kiện để nhà giáo tham gia đánh giá 
cán bộ quản lý; trường học tham gia đánh giá cơ quan quản lý nhà nước.

Thực hiện đổi mới cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong 
công tác quản lý, chuyển đổi số ngành giáo dục và đào tạo hướng đến trường học 
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không giấy tờ. Trong năm học qua có 100% giáo viên cấp TH, THCS sử dụng 
sổ điểm điện tử qua phần mềm vn.edu.vn trên toàn huyện để các tổ chức, cá nhân và 
cha mẹ học sinh thuận tiện trong việc tra cứu, tìm kiếm, theo dõi và công khai, minh 
bạch trong quá trình xử lý công việc.

5.2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân:
Việc cập nhật cơ sở dữ liệu ngành ở các trường học còn chậm theo yêu cầu, 

số liệu chưa đồng nhất giữa các loại báo cáo.
Đăng tải thông tin trên website của trường chưa được cập nhật thường xuyên 

như gương người tốt việc tốt, các hoạt động chung của nhà trường… và việc khai 
thác, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác công khai còn hạn chế.

6. Đẩy mạnh giao quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình đối với các cơ 
sở giáo dục và đào tạo

6.1. Kết quả đạt được
- Phòng GDĐT đã chỉ đạo Hiệu trưởng các trường học xây dựng và thực hiện 

kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực của học sinh phù hợp với 
điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương và khả năng học tập của học sinh trong 
đó chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã 
hội, thực hành pháp luật.

- Triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục ngay từ đầu năm học để 
các trường học chủ động trong việc tham gia; đẩy mạnh công tác phân cấp, giao 
quyền tự chủ đến từng tổ/nhóm chuyên môn và giáo viên.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý tài chính, quy chế dân chủ ở 
cơ sở; thực hiện công khai theo Thông tư 36/2017/TT- BGDĐT ngày 28/12/2017 
của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo 
dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. 100% các trường học tự chủ về tài 
chính.

6.2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân: Không
7. Hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo
Phối hợp và giám sát các hoạt động của tổ chức KFHI - Hàn Quốc tiếp tục 

Thực hiện dự án "Chương trình phát triển dành cho trẻ em" (Bắt đầu từ 2015 và kết 
thúc vào tháng 5/2022) tại Trường Tiểu học Đại Quang và Trường THCS Nguyễn 
Du xã Đại Quang.

Trong năm học 2021-2022, KFHI - Hàn Quốc đã thực hiện các hoạt động tài 
trợ đúng theo cam kết và được sự cho phép của Sở Ngoại vụ các hoạt động, tài trợ 
đã giúp học sinh có điều kiện để học tập, rèn luyện và phát triển theo năng lực. 

8. Tăng cường cơ sở vật chất bảo đảm chất lượng các hoạt động giáo dục, 
và đào tạo; xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng giáo 
dục

8.1 Kết quả đạt được
Trong năm học 2021-2022, Phòng GDĐT đã tham mưu UBND huyện ban 

hành Đề án số 01/ĐA-UBND ngày 18/10/2021 về đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị giáo 
dục các trường học trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025 và được HĐND huyện 
thông qua Nghị quyết số 141/NQ-HĐND ngày 20/10/2022; tham mưu UBND huyện 
bố trí 03 tỷ đồng đầu tư thiết bị dạy học tối thiểu lớp 3,7 cho các trường TH, THCS, 
TH&THCS triển khai chương trình GDPT 2018.
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Tăng cường chỉ đạo, thực hiện đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, 

kiểm định chất lượng giáo dục theo tinh thần các Thông tư số 17,18,19 ngày 
22/8/2018 của Bộ GDĐT Thông tư ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo 
dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học, THCS, mầm non; toàn 
huyện có 50/52 trường đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 40/52 
trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 02 chiếm 76,9 % (MN: 13, TH: 16 THCS, 
TH&THCS: 11). 

+ Đối với công tác Kiểm định chất lượng: Toàn huyện, có 45/52 trường được 
Sở GDĐT đánh giá ngoài và công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục chiếm tỷ 
lệ 86,5% (trong đó MN: 16, TH: 16, THCS: 13). Đã chỉ đạo 100% các trường học 
thực hiện nghiêm túc việc tổ chức Tự đánh giá trường học; đến nay các trường học 
đã đăng ký KĐCLGD và trường chuẩn quốc gia năm 2022 đều đã được Sở GDĐT 
tỉnh Quảng Nam đánh giá ngoài và kiểm tra công nhận đạt kiểm định chất lượng 
giáo dục cấp độ 3, trường chuẩn quốc gia mức độ 2. (MN: 2, TH: 3, THCS: 2).

Riêng năm học 2021-2022, Sở GDĐT đã kiểm tra công nhận mới và công 
nhận lại sau 5 năm về công tác trường chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng giáo 
dục là 11 trường (MN, MG: 4, TH: 5, THCS: 2).

8.2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
Một số trường đến nay đã quá hạn sau 5 năm nhưng nhà trường chưa chủ 

động đề nghị kiểm tra công nhận lại theo quy định.
9. Công tác thi đua khen thưởng
Công tác đăng ký, xét, đề nghị danh hiệu thi đua khen thưởng năm học 2021-

2022 từ trường đến ngành cơ bản thực hiện đảm bảo đúng quy trình. Kết quả đề 
nghị như sau:

9.1. Danh hiệu thi đua
- Tập thể: Cờ thi đua của UBND tỉnh: 03; Tập thể lao động xuất sắc: 27; Tập 

thể lao động tiên tiến: 36
- Cá nhân: Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: 09; Chiến sĩ thi đua cơ sở: 178 người, 

Lao động tiên tiến: 1411 người. 
9.2. Hình thức khen thưởng 
- Tập thể: Bằng khen của TTCP: 01; Bằng khen của Bộ GDĐT: 02; Bằng 

khen của Chủ tịch UBND tỉnh: 09; Giấy khen của Giám đốc Sở GDĐT: 03; Giấy 
khen của Chủ tịch UBND huyện: 08. 

- Cá nhân: Bằng khen của Bộ GDĐT: 01; Bằng khen của Chủ tịch UBND 
tỉnh: 09; Giấy khen của Giám đốc Sở GDĐT: 7; Giấy khen của Chủ tịch UBND 
huyện: 17

9.3 Tồn tại, hạn chế
Một số đơn vị trường học chưa quan tâm đến việc triển khai các văn bản về 

công tác thi đua, khen thưởng đến cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường; việc 
phát động phong trào thi đua chưa tạo được động lực cho đội ngũ phấn đấu.

Việc tổ chức đăng ký, xét chọn, thực hiện quy trình thi đua khen thưởng ở 
một số đơn vị chưa chặt chẽ, không đúng theo quy định (TH&THCS Đại Thạnh).

Phần II
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

NĂM HỌC 2022-2023
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I. Phương hướng chung
Năm học 2022-2023, ngành Giáo dục  huyện Đại Lộc tiếp tục tập trung thực 

hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành trung ương Đảng, Nghị quyết số 
44/NQ-CP của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Nghị 
quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức 
và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp 
công lập, Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 15/5/2018 của Bộ GDĐT về tăng cường 
công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo, Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 
03/7/2020 của Chính phủ về giải pháp đối với sự nghiệp biên chế Giáo dục và Y tế; 
các Nghị quyết của Đảng, chính quyền các cấp và của ngành; Chỉ thị số 1112/CT-
BGDĐT ngày 19/8/2022 của Bộ GDĐT về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 
2022-2023; Quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam về kế hoạch thời gian năm học 
2022-2023 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên 
tỉnh Quảng Nam; quán triệt đội ngũ thực hiện tốt chủ đề năm học 2022 - 2023 là 
“đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng 
các hoạt động giáo dục và đào tạo” với phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm như 
sau:

Giáo dục mầm non: Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước đối với giáo dục 
mầm non; đổi mới cơ chế quản lý; nâng cao năng lực quản trị nhà trường gắn với 
thực hiện dân chủ trong hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non; tăng cường các 
điều kiện để nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non. 

Giáo dục phổ thông: Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; tích cực đổi 
mới phương pháp dạy và học; triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 
2018, chuẩn bị các điều kiện thực hiện Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 3,7. 
Nâng cao chất lượng công tác thi, kiểm tra đánh giá học sinh; đẩy mạnh giáo dục 
hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS; tiếp tục đổi 
mới công tác quản trị, tăng quyền tự chủ của các trường học và tích cực tham mưu 
UBND huyện thống nhất chủ trương hợp đồng giáo viên giảng dạy ở các trường học 
còn thiếu, đặc biệt là giáo viên tiểu học.

II. Các nhiệm vụ chủ yếu
1. Rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo 
Tiếp tục rà soát, quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục phổ thông theo tinh thần 

Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới 
hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn 
vị sự nghiệp công lập; tổ chức biên chế lớp học theo quy định.

2. Chủ động phòng, chống và ứng phó hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh
Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 chủ động, linh 

hoạt để thích ứng với tình hình thiên tai, dịch bệnh, vừa bảo đảm an toàn cho học 
sinh, giáo viên, vừa củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục. Triển khai hiệu quả 
công tác giáo dục thể chất và y tế trường học, bảo đảm an toàn trường học, phòng 
chống dịch bệnh và tai nạn thương tích. Tăng cường tổ chức bữa ăn bảo đảm dinh 
dưỡng hợp lý và an toàn thực phẩm, kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho học 
sinh; kiện toàn và nâng cao năng lực hệ thống y tế trường học; tiếp tục đẩy mạnh 
các hoạt động thể thao học sinh gắn kết với nội dung môn học giáo dục thể chất 
thuộc Chương trình GDPT 2018.
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3. Nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản 

lý giáo dục các cấp
Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 

của Bộ GDĐT ban hành quy định về đạo đức nhà giáo và Chỉ thị số 1737/CT-
BGDĐT ngày 07/5/2018 về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức 
nhà giáo; thực hiện đúng quy chế làm việc, văn hóa ứng xử và văn hóa nơi công sở; 
phát triển văn hóa đọc.

Thực hiện định mức số lượng người làm việc theo vị trí việc làm ở các trường 
học theo chủ trương tinh giản biên chế Công văn số 3043/BGDĐT-NGCBQLGD 
ngày 20/7/2018 và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Trung ương và 
thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Làm tốt công tác quy hoạch, dự nguồn CBQL từ Phòng GDĐT đến các 
trường học; Thực hiện rà soát, sắp xếp lại đội ngũ giáo viên; kiên quyết khắc phục 
tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ ở cấp THCS và thiếu giáo viên ở cấp TH bảo 
đảm thực hiện chủ trương “có học sinh thì phải có giáo viên đứng lớp” theo tinh 
thần Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ về giải pháp đối với 
biên chế sự nghiệp Giáo dục và Y tế.

Tiếp dục bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý thực hiện chương trình giáo dục 
phổ thông 2018 đối với đội ngũ giáo viên dạy lớp 3 và lớp 7; bồi dưỡng giáo viên 
đạt chuẩn đào tạo theo quy định tại Luật Giáo dục sửa đổi năm 2019; tiếp tục triển 
khai thực hiện đánh giá chuẩn hiệu trưởng và chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm 
non, tiểu học, trung học cơ sở, từ đó xác định năng lực, nhu cầu bồi dưỡng của giáo 
viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu của các chuẩn đã được Bộ 
GDĐT ban hành.

Tiếp tục thực hiện các lớp bồi dưỡng thường xuyên theo Thông tư số 
19/2019/TT-BGDĐT ngày 12/11/2019 của Bộ GDĐT ban hành Quy chế bồi dưỡng 
thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục 
phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên; thực hiện tốt công tác tôn 
vinh, khen thưởng và các chế độ, chính sách tạo động lực, điều kiện để đội ngũ nhà 
giáo chuyên tâm với nghề nghiệp.

Đổi mới công tác quản lý; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát; ngăn chặn 
xử lý nghiêm những tiêu cực trong hoạt động giáo dục và đào tạo.

4. Triển khai chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; đẩy 
mạnh định hướng nghề nghiệp và phân luồng  học sinh sau trung học cơ sở; 
tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất cho học 
sinh, bảo đảm an toàn trường  học.

Các cơ sở giáo dục mầm non tiếp tục tăng cường các điều kiện để nâng cao 
chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non; Triển khai thực hiện Kế 
hoạch số 4448/KH-UBND ngày 05/8/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về “Phát 
triển Giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020-2025”; tập 
trung xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện cụ thể cho từng năm học.

Triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 3, lớp 
7 theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT và Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT 
ngày 5/5/2006 của Bộ GDĐT ban hành Chương trình giáo dục phổ thông; Tổ chức 
dạy học nội dung giáo dục địa phương lớp 1, 2, 3, 6, 7 theo CTGDPT 2018;  chuẩn 
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bị các điều kiện thực hiện Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 4,8 (Đội ngũ 
giáo viên; CSVC, mua sắm thiết bị tối thiểu; bồi dưỡng CBQL, giáo viên; chuẩn bị 
SGK và tập huấn sử dụng SGK). 

 Thực hiện đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, xây dựng kế 
hoạch bài dạy theo định hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh; Nâng cao 
chất lượng dạy học 2 buổi/ngày, Thực hiện giáo dục đối với trẻ khuyết tật, trẻ em có 
hoàn cảnh khó khăn và tăng cường dạy tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số; Thực 
hiện đánh giá học sinh theo văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT, Sở GDĐT.

Tăng cường an ninh, an toàn trường học; chú trọng xây dựng văn hóa học 
đường, trang bị kỹ năng sống cho học sinh; xây dựng môi trường giáo dục lành 
mạnh, dân chủ, kỷ cương.

Tiếp tục phát động phong trào thi đua phòng chống rác thải nhựa trường học; 
Nâng cao hiệu quả chương trình giáo dục thể chất, y tế trường học; phát động phong 
trào học bơi và phòng, chống đuối nước cho học sinh; phát huy các hồ bơi hiện có 
tại các trường học và xây dựng thêm ở các đơn vị có điều kiện; Tăng cường các hoạt 
động thể thao ngoại khóa cho học sinh; bảo đảm các điều kiện về vệ sinh an toàn 
thực phẩm trong trường học. Giáo dục giá trị cốt lõi trong nhà trường tiến đến xây 
dựng trường học hạnh phúc, đẩy mạnh Văn  hóa đọc trong các nhà trường.

5. Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các 
cấp học và trình độ đào tạo

Thực hiện Thông tư 50/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 về việc Ban hành 
chương trình “Làm quen Tiếng Anh” dành cho trẻ em mẫu giáo Phòng GDĐT triển 
khai chương trình trẻ mẫu giáo “Làm quen Tiếng Anh” phấn đấu đạt 100% các 
trường MN,MG thực hiện; Tổ chức dạy tự chọn môn Tiếng Anh lớp 1,2 theo 
CTGDPT 2018; 100% học sinh lớp 1,2 được học môn Tiếng Anh. 

Phát triển, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu triển khai 
chương trình ngoại ngữ  theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Xây dựng, phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ, phát động phong 
trào giáo viên cùng học tiếng Anh với học sinh. Tăng cường dạy và học ngoại ngữ 
trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đầu tư xây dựng các thiết bị dạy học ngoại ngữ (phòng LAB, thiết bị tương 
tác thông minh…) và tăng cường tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ tiếng Anh; sử dụng 
phần mềm học tiếng Anh trực tuyến do công ty Cổ phần giáo dục tiếng Anh 
FuterLang tài trợ.

6. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy, học và quản lý giáo dục
Chỉ đạo các trường học đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, tiến đến xây dựng 

trường học không giấy tờ theo Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 11/10/2021 của 
UBND huyện về kế hoạch triển khai chuyển đổi số huyện Đại Lộc đến năm 2025, 
định hướng đến năm 2030.

Triển khai nhập cơ sở dữ liệu ngành; xây dựng và triển khai các phần mềm 
quản lý như: MISA, EQMS, phần mềm thư viện, kết nối liên thông dữ liệu với phần 
mềm cơ sở dữ liệu ngành…; khuyến khích sử dụng hồ sơ điện tử (sổ điểm, học bạ, 
sổ liên lạc) theo định hướng của Bộ GDĐT.

Tiếp tục nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, giáo 
viên, nhân viên và học sinh.
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Tăng cường việc cập nhật thông tin trên trang website của nhà trường.
7. Đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở 

giáo dục và đào tạo
- Tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tăng cường trách 

nhiệm của người đứng đầu đối với các trường học.
- Tiếp tục giao quyền chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục định 

hướng phát triền năng lực học sinh của mỗi trường phù hợp với điều kiện thực tế 
của nhà trường, địa phương và khả năng học tập của học sinh.

- Rà soát, hướng dẫn thực hiện, giám sát, kiểm tra, đánh giá thành lập và hoạt 
động của Hội đồng trường trong nhà trường.

8. Tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục 
và đào tạo

Tiếp tục tham mưu triển khai có hiệu quả Quyết định số 1436/QĐ-TTg ngày 
29/10/2018 của TTCP phê duyệt Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình 
giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2025 và đảm bảo các điều 
kiện triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Tích cực tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện Nghị quyết số 141/NQ-
HĐND ngày 20/10/2021 của HĐND huyện Đại Lộc về việc thông qua Đề án đầu tư 
cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục các trường học trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-
2025.

Đẩy mạnh công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và kiểm định chất 
lượng giáo dục theo Nghị quyết của Huyện ủy. Duy trì tốt công tác phổ cập giáo dục 
mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, xóa mù chữ mức độ 2, 
phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3.

9. Đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính trong toàn ngành
Tăng cường chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực 

GDĐT; đảm bảo các điều kiện và kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy - 
học trực tuyến và trong công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục. Đẩy mạnh 
cải cách hành chính, tăng cường thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực 
tuyến. Tiếp tục xây dựng kho học liệu số chia sẻ dùng chung toàn ngành, gồm: bài 
giảng điện tử; phát triển hệ thống ngân hàng câu hỏi trực tuyến cho các môn học. 
Hoàn thiện cơ sở dữ liệu toàn ngành. Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Tăng 
cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai 
đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030” và Đề án “Phát triển ứng dụng dữ 
liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai 
đoạn 2022 - 2025”.

10. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh 
vực giáo dục và đào tạo.

 Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật 
về GDĐT nhằm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, ngăn ngừa và xử lý 
nghiêm các hành vi sai phạm trong GDĐT. Chú trọng việc thanh tra trách nhiệm và 
quyền hạn của Hội đồng trường; kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm; kiểm tra, 
đánh giá hiệu quả đầu tư, sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tại trường 
học.

III. Các giải pháp cơ bản
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1. Nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ quản lý giáo dục các cấp
Tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, nâng cao năng lực quản trị trong các 

trường học.
Triển khai các chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý giáo 

dục ở các trường học. Hoàn thiện đánh giá, phân loại cán bộ quản lý theo chuẩn; 
tham mưu, đề xuất  bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý giáo dục các cấp căn cứ 
vào năng lực quản lý, lãnh đạo và đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn chức danh theo quy 
định; tăng cường hơn nữa kỷ cương, kỷ luật, đạo đức, lối sống đối với cán bộ quản 
lý giáo dục.

2. Tăng cường các nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo
Tiếp tục tham mưu đề xuất với UBND huyện thực hiện đầu tư CSVC, mua 

sắm trang thiết bị dạy học tối thiểu phục vụ triển khai chương trình giáo dục phổ 
thông 2018 đảm bảo kế hoạch đề ra. Trong đó, ưu tiên đầu tư cho cấp tiểu học, 
THCS bảo đảm thiết bị dạy học tối thiểu dành cho học sinh lớp 3, 7 và các trường 
học còn khó khăn về CSVC, các trường học trong diện kiểm tra công nhận trường 
đạt chuẩn quốc gia, kiểm định chất lượng, trong lộ trình xây dựng nông thôn mới và 
thực hiện dạy học 2 buổi/ ngày đối với cấp THCS. 

Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa, thực hiện nguồn hỗ trợ theo đúng quy định của 
pháp luật, tiết kiệm và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực huy động. Nâng 
cao trách nhiệm, sự chủ động sáng tạo và linh hoạt của cơ sở trong việc huy động.

3. Về công tác trường chuẩn quốc gia, khảo thí và kiểm định chất lượng 
giáo dục, trường học hạnh phúc; phát triển văn hóa đọc, xây dựng các danh 
hiệu thư viện.

Chỉ đạo các trường học triển khai thực hiện đăng ký xây dựng “Trường học 
hạnh phúc”, hướng tới xây dựng trường học đạt tiêu chuẩn “Trường học hạnh phúc” 
song song với việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và đạt mức kiểm định chất 
lượng giáo dục theo Kế hoạch số 4640/KH-UBND ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh 
Quảng Nam về xây dựng “Trường học hạnh phúc” trong các cơ sở giáo dục trên địa 
bàn tỉnh Quảng Nam và Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 30/12/2020 của UBND 
huyện Đại Lộc về xây dựng “Trường học hạnh phúc” trong các trường học trên địa 
bàn huyện Đại Lộc năm học 2020-2021 và những năm học tiếp theo. Duy trì, xây 
dựng trường đạt chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng giáo dục theo các Thông tư 
số 17, 18, 19 ngày 22/8/2018 của Bộ GDĐT; tiếp tục tập trung kiểm tra và hỗ trợ để 
các trường tổ chức tự đánh giá trường học. Cụ thể, năm học 2022-2023 cấp học 
mầm non có 5 trường MN, MG (Đại Minh, Đại Tân, Đại An, Đại Chánh, Đại Sơn); 
cấp tiểu học có 2 trường (Hứa Tạo, Đoàn Nghiên); cấp THCS có 2 trường (Võ Thị 
Sáu, Nguyễn Du) thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục và trường chuẩn 
quốc gia theo kế hoạch.

Tiếp tục triển khai thực hiện và đề nghị Sở GDĐT kiểm tra công nhận các 
danh hiệu thư viện cho các đơn vị trường học.

   4. Đổi mới công tác quản lý; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát; 
ngăn chặn, xử lý nghiêm những tiêu cực trong hoạt động giáo dục và đào tạo:

 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với việc thực hiện các quy định 
tại các cơ sở giáo dục, nhất là các cơ sở giáo dục mầm non tư thục trong việc cấp 
phép thành lập của các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục; xử lý nghiêm những 
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sai phạm (nếu có). Thường xuyên tổ chức kiểm tra không báo trước tại các cơ 
sở giáo dục để kịp thời chấn chỉnh những sai phạm (nếu có) và hỗ trợ chuyên môn 
cho đội ngũ. Tăng cường quản lý nhà nước về công tác kiểm tra giáo dục. Đổi mới 
tổ chức và hoạt động kiểm tra; tập trung kiểm tra có chiều sâu, đặc biệt là kiểm tra 
chuyên ngành ở các cấp học; tăng cường công tác tự kiểm tra của các cơ sở giáo 
dục, đào tạo. 

5. Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục và đào tạo
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác xã hội hoá giáo dục để huy động 

các nguồn lực của xã hội đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Đặc biệt là triển khai 
Nghị quyết 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội thực hiện đổi mới chương 
trình, sách giáo khoa, giáo dục phổ thông; Nghị quyết số 51/2017/QH14 ngày 
21/11/2017 của Quốc hội về điều chỉnh lộ trình thực hiện chương trình; sách giáo 
khoa giáo dục phổ thông mới; Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban 
Chấp hành trung ương Đảng; Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 9/6/2014 của Chính 
phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Kế hoạch số 4448/KH-
UBND ngày 05/8/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về “Phát triển Giáo dục mầm 
non trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020-2025”; Kế hoạch số 4640/KH-
UBND ngày 12/8/2020 về “xây dựng trường học hạnh phúc trong các cơ sở giáo 
dục trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”; Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 17/12/2019 
của UBND huyện về triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 
trên địa bàn huyện Đại Lộc giai đoạn 2019-2024; Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 
11/10/2021 của UBND huyện về kế hoạch triển khai chuyển đổi số huyện Đại Lộc 
đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Trên đây là báo cáo tổng kết năm học 2021-2022 và phương hướng, nhiệm vụ 
trọng tâm năm học 2022-2023 của ngành GDĐT huyện Đại Lộc./.

Nơi nhận:
- Sở GDĐT (để báo cáo);
- UBND Đại Lộc (để b/cáo);
- Các đơn vị (để thực hiện); 
- Lưu: VT.

   TRƯỞNG PHÒNG

#ChuKyLanhDao
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