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Số: 28 /BC-GDĐT

TP. Bắc Giang, ngày 18 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 01/2022;
phương hướng thực hiện công tác tháng 02/2022
–––––––––––––––––
Thực hiện Chương trình công tác, Phòng GD&ĐT thành phố báo cáo kết quả
thực hiện tháng 01/2022, phương hướng, nhiệm vụ tháng 02/2022, cụ thể như sau:
A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 01
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Thực hiện các biện pháp dập dịch Covd-19 trong các trường học trên địa
bàn thành phố sớm đưa hoạt động dạy và học trở lại bình thường; phối hợp triển
khai tiêm vaccin Covid-19 cho học sinh trong độ tuổi.
2. Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022, tiếp tục tháo gỡ khó
khăn các điều kiện thực hiện CTGDTP 2018.
3. Bồi dưỡng học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9; kiểm tra hoàn thành kiểm
tra học kỳ 1, sơ kết học kì 1, triển khai nhiệm vụ học kì 2 năm học 2021-2022.
4. Thực hiện các nhiệm vụ trước Tết Nguyên đán 2022.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1. Công tác chuyên môn
- Giáo dục Mầm non: Chỉ đạo các trường tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép
phòng, chống dịch Covid-19 cùng dạy và học.
- Giáo dục Tiểu học: Chỉ đạo các trường tiếp tục thực hiện công tác phòng,
chống dịch Covid-19; hoàn thành kiểm tra đánh giá cuối kì 1;
- Giáo dục THCS: Chỉ đạo các trường THCS thực hiện nhiệm vụ kép dạy
học và phòng chống dịch Covid-19; chỉ đạo các trường hoàn thành kiểm tra cuối
kỳ 1; dạy thể nghiệm và góp ý Tài liệu giáo dục địa phương lớp 7; cuộc thi KHKT.
- Hoạt động đổi mới dạy và học tiếng Anh, Tin học: Triển khai UBND
thành phố triển khai Kế hoach số 66/KH-UBND ngày 06/4/2021 của UBND thành
phố về việc nâng cao chất lượng dạy và học Tiếng Anh trong trường mầm non,
Tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố Bắc Giang giai đoạn 2021-2025; phối hợp
đánh giá năng lực tiếng Anh cho học sinh.
Trong tháng không có có học sinh bỏ học; học sinh chuyển đi nơi khác.
2. Công tác kiểm tra
Lãnh đạo, chuyên viên Phòng GD&ĐT kiểm tra dạy học và công tác phòng
chống dịch Covid -19.
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3. Công tác pháp chế; Cổng thông tin điện tử, ứng dụng CNTT
- Công tác pháp chế: Tiếp tục chỉ đạo các trường đã thực hiện tốt công tác
tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, đặc biệt là văn bản, nội dung mới như:
Công văn 2613/BGDĐT-GDTrH; Quyết định số 2454/QĐ-BGDĐT, Quyết định
số 2455/QĐ-BGDĐT; Quyết định số 697/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 của UBND
tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Đề án Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ
quản lý giáo dục tỉnh Bắc Giang đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện Chương
trình giáo dục phổ thông 2018 giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030;
Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào
tạo (GD&ĐT) về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng GD&ĐT, Chỉ thị số
13/CT-UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang về thực hiện nhiệm vụ
năm học 2021-2022; Công văn số Công văn số 3699/BGDĐT-GDTrH ngày
27/8/2021 của Bộ GD&ĐT về thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học 2021-2022;
Công văn 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2021 của Bộ GD&ĐT…
- Cổng thông tin điện tử, ứng dụng CNTT:
+ Cổng TTĐT Phòng GD&ĐT: Đăng được 40 tin bài hoạt động và có hơn
21.000 lượt truy cập.
+ Trang facebook của phòng GD&ĐT có hơn 1165.000 lượt người theo dõi
và tương tác.
+ Cổng TTĐT của các nhà trường hoạt động tích cực, thường xuyên có
nhiều tin bài về các hoạt động, đặc biệt là các tin bài tuyên truyền về công tác
phòng, chống dịch bệnh Covid-19; giáo dục mũi nhọn.
+ Chỉ đạo các trường tiếp tục rà soát, hoàn thiện cập nhật các thông tin
trong các phần mềm quản lý dạy học, quản lý giáo dục; hồ sơ sổ sách điện tử.
+ Rà soát học sinh có điều kiện khó khăn không thể học tập trực tuyến để
đề nghị biện pháp hỗ trợ.
4. Công tác tổ chức cán bộ và thi đua; công tác tài chính
- Chỉ đạo CBQL, giáo viên tham gia tập huấn Modul 5 cho từng đối tượng.
5. Công tác xây dựng cơ sở vật chất; kiểm định chất lượng giáo dục và
công nhận trường chuẩn quốc gia
- Chỉ đạo các trường THCS có trong kế hoạch xây dựng trường chuẩn Quốc
gia năm 2022 rà soát các điều kiện để kịp thời có phương án bổ sung.
- Tiếp tục chỉ đạo các trường MN, TH, THCS thực hiện công tác kiểm định
chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia theo các Thông tư số 17, 18,
19/2018/TT-BGDĐT.
- Đẩy nhanh tiến độ để đưa vào sử dụng hệ thống Camera thông minh tại
các trưởng học.
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6. Công tác khác:
- Chỉ đạo các trường thực hiện các nhiệm vụ trước trong và sau Tết nguyên
đán 2022.
- Vận động giáo viên, nhân viên tích cực tham gia ủng hộ Quỹ Vaccin
Covid-19; Chương trình “Sóng và máy tính cho em”; Hiến máu nhân đạo; tham
gia các cuộc thi.
B. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ THÁNG 02/2022
I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai quyết liệt “nhiệm vụ
kép” trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19; phối hợp, tuyên truyền
tiêm Covid-19 cho học sinh trong độ tuổi.
2. Dự kiến tổ chức thi Giáo viên dạy giỏi cấp thành phố thực hành (khi dịch
Covid- 19 được kiểm soát tốt).
3. Thực hiện các nhiệm vụ trong và sau Tết Nguyên đán 2022.
II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1. Công tác chuyên môn
- Giáo dục Mầm non: Làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19; dạy
và học; hoàn thiện các nội dung học kỳ 1.
- Giáo dục Tiểu học: Chỉ đạo thực hiện Chương trình GDPT 2018 và
CTGDPT 2006 cho giáo viên và CBQL theo kế hoạch; tư vấn chuyên môn.
- Giáo dục THCS: Chỉ đạo thực hiện Chương trình GDPT 2018 và
CTGDPT 2006 cho giáo viên và CBQL theo kế hoạch; khảo sát đội tuyển HSG
lớp 9; sinh hoạt chuyên môn; kiểm tra chuyên đề, chuyên ngành.
- Hoạt động đổi mới dạy và học tiếng Anh: Tham mưu UBND thành phố
triển khai Kế hoach số 66/KH-UBND ngày 06/4/2021 của UBND thành phố về
việc nâng cao chất lượng dạy và học Tiếng Anh trong trường mầm non, Tiểu học,
THCS trên địa bàn thành phố Bắc Giang giai đoạn 2021-2025.
3. Công tác pháp chế; cổng thông tin điện tử, ứng dụng CNTT
- Tiếp tục theo dõi đôn đốc các nhà trường thực hiện công tác pháp chế theo
kế hoạch, các quy định của pháp luật, của ngành liên quan đến lĩnh vực giáo dục
và đào tạo.
- Duy trì thường xuyên, hiệu quả hoạt động Cổng TTĐT của Phòng
GD&ĐT và các nhà trường. Chỉ đạo các trường cập nhật dữ liệu trên Hệ thống cơ
sở dữ liệu ngành.
4. Công tác tổ chức cán bộ và thi đua; công tác tài chính
Tiếp tục rà soát, tổng hợp, các nhiệm vụ để bổ nhiệm hạng giáo viên theo
các Thông tư mới của Bộ GD-ĐT và cơ cấu giáo viên các trường; tiếp tục phối
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hợp với các cơ quan, đơn vị thành phố tham mưu UBND thành phố bố trí giáo
viên đảm bảo cho dạy và học.
Tiếp tục tham mưu UBND thành phố về đầu tư xây dựng CSVC, trang bị
thiết bị dạy học cho các nhà trường.
5. Công tác xây dựng cơ sở vật chất; kiểm định chất lượng giáo dục và
công nhận trường chuẩn quốc gia
Tiếp tục chỉ đạo các trường thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo
dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia theo các Thông tư số 17, 18, 19/2018/TTBGDĐT. Chỉ đạo, thẩm định hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài và công nhận đạt chuẩn
quốc gia năm 2021.
6. Công tác khác
Tiếp tục phối hợp với Thành Đoàn tham mưu UBND thành phố triển khai
cuộc thi sáng tạo KHKT; chỉ đạo các trường tuyên truyền thực hiện nội dung của
Hội đồng đội thành phố; quan tâm chăm lo đời sống cho các học sinh, giáo viên
có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh nan y trong Tết nguyên đán…
Quan tâm các đội tuyển thể dục thể thao chuẩn bị vận động viên cho các
môn thi đấu thể thao do Sở GD&ĐT tổ chức.
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 01/2022 và phương
hướng nhiệm vụ tháng 02/2022 của Phòng GD&ĐT./.
Nơi nhận:
- Sở GD&ĐT;
- Văn phòng HĐND-UBND TP;
- LĐ, CV Phòng GD&ĐT;
- Các trường MN, TH, THCS;
- Lưu: VT.
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PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Văn Phái

