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I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Thuận lợi
- Năm học 2021 - 2022 là năm học đầu tiên ngành Giáo dục và Đào tạo
(GDĐT) thực hiện các chủ trương, đường lối chính sách lớn của Đảng, Quốc hội,
Chính phủ của nhiệm kỳ 2021 - 20261, Kết luận số 51-KL/TW ngày 30 tháng 5 năm
2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa
XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Ngành GDĐT tỉnh An Giang
tiếp tục nhận được sự quan tâm sâu sát, ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn kịp
thời của Bộ GDĐT, của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân
(UBND) tỉnh; sự hỗ trợ nhiệt tình, hiệu quả của các cấp, ngành, tạo điều kiện thuận
lợi cho ngành GDĐT thực hiện nhiệm vụ năm học.
- Toàn ngành tiếp tục triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông
(CT GDPT) theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14
của Quốc hội; triển khai Luật Giáo dục (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày
14/6/2019, có hiệu lực ngày 01/7/2020 (Luật Giáo dục 2019) đảm bảo có hiệu quả,
quán triệt chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng
phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; đặc biệt là triển khai chương trình thay
sách giáo khoa (SGK) lớp 2,6. Các đơn vị trường học xây dựng kế hoạch và phương
án dạy học linh hoạt đảm bảo an toàn trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19.
- Ngân sách đầu tư cho giáo dục đảm bảo đủ chi cho con người và chi hoạt
động; kinh phí cấp bù miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập được cấp phát kịp
thời; một số đơn vị có nguồn thu dịch vụ, do đó bổ sung nguồn hoạt động, mua sắm,
sửa chữa, đồng thời hỗ trợ việc cải thiện đời sống cho người lao động. Thực hiện
mạnh mẽ việc phân cấp quản lý, từ đó, đã phát huy được vai trò trách nhiệm của đội
ngũ cán bộ quản lý (CBQL) trong việc quản lý, điều hành tại đơn vị.
- Đội ngũ công chức, viên chức (CC, VC) của ngành tiếp tục ổn định; số lượng
và chất lượng đội ngũ CBQL, giáo viên (GV) các cấp từng bước được củng cố, tăng
cường, đáp ứng yêu cầu CT GDPT năm 2018; việc sắp xếp vị trí việc làm và chuẩn
hóa các chức danh, trình độ được đào tạo (nâng trình độ chuẩn) tiếp tục được ngành
chỉ đạo triển khai ở hầu hết các cấp học. Đội ngũ CBQL, GV được bồi dưỡng nâng
cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hầu hết GV đều có tinh thần trách nhiệm, tâm
huyết với nghề, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn vững vàng,
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 - 2026; Nghị quyết của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của
Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026; Chiến lược phát triển giáo dục 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chương trình
hành động của Bộ GDĐT triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ XIII của Đảng.
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nhiệt tình, linh hoạt, có kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong dạy
học, cố gắng khắc phục khó khăn trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến
phức tạp.
- Phần lớn cha mẹ học sinh (CMHS) đồng tình với chủ trương trong dạy học
linh hoạt trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, chia sẻ với những khó khăn của
Ngành trong dạy học trực tuyến, dạy học trên truyền hình, tạo các điều kiện học tập
cho con em mình như: máy tính, laptop, điện thoại thông minh, kết nối mạng
internet…
2. Khó khăn
- Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp liên tục và kéo dài,
Ngành GDĐT tỉnh An Giang phải đứng trước những khó khăn, thách thức chưa
từng có tiền lệ. Sau gần 6 tháng thực hiện giãn cách xã hội ở mức độ khác nhau,
mọi hoạt động của ngành GDĐT từ đầu năm học 2021-2022 đã phải chuyển đổi
trạng thái: Lễ Khai giảng năm học 2021-2022 phải tổ chức bằng hình thức truyền
hình trực tiếp qua sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang; hoạt động dạy
- học từ trực tiếp chuyển sang hình thức dạy - học linh hoạt (trực tuyến, qua truyền
hình, xem video clip, giao nhiệm vụ học tập...) để thực hiện chủ trương “Tạm dừng
đến trường nhưng không dừng việc học”.
- Khó khăn lớn nhất khi ngành GDĐT chuyển trạng thái dạy-học trong tình
hình dịch bệnh Covid-19 là học sinh (HS) thiếu thiết bị học trực tuyến với số lượng
rất lớn, do điều kiện kinh tế của nhiều gia đình HS còn gặp rất nhiều khó khăn,
không đủ khả năng để trang bị thiết bị học tập trực tuyến thiết yếu dẫn đến một số
lượng HS không có cơ hội học tập, đặc biệt là đối với những địa phương có điều
kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn2.
- Việc chuyển đổi trạng thái sang hình thức dạy-học linh hoạt là yêu cầu tất
yếu mà ngành GDĐT phải thích nghi trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 phức tạp,
tuy nhiên, bên cạnh những hiệu quả nhất định, vẫn còn một số ảnh hưởng tiêu cực,
nhiều ý kiến, dư luận băn khoăn, lo ngại về chất lượng, hiệu quả của nó, cụ thể như:
Đối với HS lớp 1 nói riêng, HS tiểu học nói chung còn quá nhỏ không quen học trên
máy tính, trên truyền hình nên dễ nhàm chán; GV không thể giám sát, nhắc nhở như
dạy học trực tiếp tại lớp, GV chịu nhiều áp lực; HS sử dụng các thiết bị thông minh
trong quá trình học tập ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý, nghiện game và tiếp xúc
với các văn hóa độc hại, ảnh hưởng đến việc hình thành phẩm chất, năng lực của
các HS.
- Cấp học giáo dục mầm non (GDMN) bị gián đoạn trong thời gian dài, GV
chỉ có thể liên lạc, hướng dẫn cha mẹ các phương pháp nuôi dạy, chăm sóc trẻ. Điều
này ảnh hưởng nhiều đến nền nếp, thói quen, chế độ sinh hoạt theo độ tuổi của trẻ
em; PHHS phải dành một phần lớn thời gian làm việc để chăm sóc các em tại nhà.
Riêng đối với trẻ em MN, một thời gian dài không được tương tác với bạn bè, thầy
cô giáo có nguy cơ giảm khả năng phát triển về ngôn ngữ, khả năng giao tiếp, tình
cảm xã hội, vận động và sức khỏe; đối với trẻ 5 tuổi, việc chuẩn bị kiến thức, kỹ

Theo thống kê tại thời điểm đầu năm học, tỉnh An Giang có 77.918 học sinh thiếu thiết bị học trực tuyến, trong đó có
5.664 học sinh thuộc hộ nghèo, 11.107 học sinh hộ cận nghèo và nhiều học sinh khó khăn hoặc gia đình thuộc diện chính
sách khác, đến hiện tại, sau nhiều nỗ lực của gia đình học sinh, sự hỗ trợ từ nhà trường và các tổ chức, cá nhân, số học
sinh còn thiếu thiết bị toàn tỉnh là 39.719.
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năng cần thiết để sẵn sàng vào lớp 1 theo Chương trình GDMN 5 tuổi còn hạn chế,
gây khó khăn khi học chương trình lớp 1 ở tiểu học (TH) của trẻ.
- Do tình hình dịch bệnh, nhiều trường không thể huy động đầy đủ HS ra lớp,
ảnh hưởng đến tỷ lệ huy động HS ở một số địa phương chưa đạt theo kế hoạch; chất
lượng giáo dục ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn có sự
chênh lệch so với vùng có điều kiện thuận lợi do HS chưa có thiết bị học trực tuyến,
một bộ phận PHHS chưa quan tâm đến việc hướng dẫn con em học tập tại nhà. Tình
trạng HS bỏ học và HS đang có nguy cơ bỏ học, nguy cơ tái mù chữ có thể trầm
trọng hơn trong điều kiện học trực tuyến.
- Việc triển khai các hoạt động ngoại khóa, giáo dục ngoài giờ lên lớp, các
hoạt động phong trào được lồng ghép triển khai trong trường học (an toàn giao
thông (ATGT); phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội (TNXH), bạo lực học đường,
bạo lực gia đình; giáo dục giới tính, bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản vị thành niên,
phòng chống dịch bệnh; bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu; phòng
chống tham nhũng,...) gặp nhiều khó khăn, gây quá tải đối với các cơ sở giáo dục
(CSGD), ảnh hưởng chất lượng giáo dục toàn diện cho HS. Một số hoạt động quản
lý, quản trị như công tác thanh tra, kiểm tra, khảo thí và kiểm định chất lượng phải
tổ chức trực tiếp ở cơ sở giáo dục không thực hiện được trong điều kiện giãn cách
xã hội.
- Chất lượng và tiến độ thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH13 của Quốc hội về
đổi mới chương trình, SGK GDPT bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19. Công tác
tổ chức biên soạn, thẩm định SGK, tài liệu giáo dục địa phương và Chương trình
đào tạo, bồi dưỡng GV bị chậm tiến độ. Thời lượng học lý thuyết, học thực hành,
học thực nghiệm, trải nghiệm thực tế, thí nghiệm chưa bảo đảm.
- Mặt dù ưu tiên đầu tư cho ngành GDĐT, nhưng nguồn vốn ngân sách tỉnh có
hạn, nên không thể bố trí đủ vốn theo nhu cầu. Công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật
chất (CSVC), trang thiết bị dạy học, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo lộ
trình xây dựng nông thôn mới và đầu tư CSVC phục vụ CT GDPT 2018 chưa đảm
bảo theo lộ trình; mạng lưới các trường MN, TH còn phân tán nhiều điểm lẻ dẫn
đến CSVC trang thiết bị, đồ dùng dạy học đầu tư dàn trải, chưa đầy đủ. Một số đơn
vị chưa có phòng bộ môn hoàn chỉnh, thiếu trang thiết bị dạy học; Việc đầu tư máy
vi tính cho các cấp (nhất là khối TH) để đảm bảo lộ trình giảng dạy môn Tin học
không đảm bảo theo lộ trình thay SGK.
- Một số CBQL thiếu năng động, sợ trách nhiệm, chưa mạnh dạn trong tự chủ.
Tỉ lệ GV cấp học MN ở vùng khó khăn còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu dạy 2
buổi/ngày. Chùm Thông tư số 01-02-03-04/2021/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu
chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong
các CSGD công lập còn một số bất cập, chưa thể triển khai thực hiện.
II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2021- 2022
1. Triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ kép, vừa thực
hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa hoàn thành
chương trình giáo dục năm học với phương châm “dừng đến trường, không
dừng học”
- Ngay từ đầu năm học, ngành GDĐT tỉnh An Giang đã chủ động xây dựng kế
hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục năm học 2021-2022 trong điều kiện dịch
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bệnh Covid-19 trình UBND tỉnh phê duyệt3 làm cơ sở để các CSGD triển khai kế
hoạch năm học. Ngoài ra, Sở GDĐT đã tham mưu UBND tỉnh Kế hoạch hoạt động
giáo dục linh hoạt, thích ứng với tình hình dịch bệnh Covid-19 theo tinh thần Nghị
quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, theo
đó có quy định bộ tiêu chí đảm bảo an toàn trong phong chống dịch Covid-19 khi
học sinh học trực tiếp đối với GDMN, GDPT, làm cơ sở để các trường tổ chức thực
hiện, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để HS các cấp trở lại trường học trực tiếp, khi
có chủ trương của UBND tỉnh4.
- Ngành GDĐT đã huy động toàn bộ lực lượng tập trung cho công tác chuẩn
bị các điều kiện cho năm học mới và tổ chức khai giảng năm học đúng thời điểm
“ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” bằng hình thức truyền hình trực tiếp trên sóng
Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang, tất cả HS, GV toàn tỉnh cùng dự lễ tại
nhà, góp phần tạo khí thế khởi đầu năm học trong điều kiện dịch bệnh.
- Ngành GDĐT đã nhanh chóng triển khai thực hiện các nội dung Chỉ thị số
800/CT-BGDĐT ngày 24 tháng 8 năm 2021 của Bộ GDĐT và Chỉ thị số 04/CTUBND ngày 14 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ năm
học 2021 - 2022 ứng phó với dịch Covid-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục
tiêu chất lượng GDĐT; Sở GDĐT cũng đã ban hành Hướng dẫn số 2616 /HDSGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2021 và các văn bản hướng dẫn chuyên môn thực
hiện nhiệm vụ năm học theo hướng dẫn của Bộ GDĐT đảm bảo mục tiêu kép vừa
phòng, chống dịch Covid-19, vừa hoàn thành nhiệm vụ năm học.
- Ngành GDĐT đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực
hiện công tác phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng cho
CBQL, GV, NV và HS trong toàn ngành trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của
UBND tỉnh và ngành Y tế5. Căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Sở GDĐT,
các cơ sở giáo dục đã xây dựng kế hoạch, kịch bản phòng, chống dịch thích ứng với
các tình huống và có các biện pháp xử lý các tình huống khi có phát sinh các ca F0,
F1, rà soát bộ tiêu chí đảm bảo an toàn trường học.
- Phối hợp Sở Y tế tổ chức tiêm vắc-xin cho CB, GV, NV6 và cho HS từ 12-17
tuổi7.
- Ngành GDĐT đã chủ động triển khai các giải pháp hỗ trợ HS, khắc phục tối
đa những hạn chế của các phương pháp dạy học gián tiếp:
Kế hoạch số 2408/KH-SGDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2021 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1999/QĐUBND ngày 27 tháng 8 năm 2021.
4 Kế hoạch số 1357/KH-SGDĐT ngày 06/12/2021 được UBND tỉnh phê duyệt bởi Quyết định số 2916/QĐ-UBND ngày
08/12/2021.
5 Một số Văn bản liên quan công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 như: Văn bản 2524/SGDĐT-CTTT ngày
08/9/2021 về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid- 19; Văn bản số 2535/SGDĐT-VP
ngày 09/9/2021 về việc tuyên truyền thông điệp 5T – “pháo đài” chống dịch Covid-19; thông tin lịch phát sóng dạy học
trên truyền hình và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Văn bản số 4005/SGDĐTCTTT ngày 29/12 /2021 thực hiện các yêu cầu và quy trình xử lý tình huống trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19
khi tổ chức dạy- học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục, Kế hoạch số 1605/KH-SGDĐT ngày 08/06/2021 về Phòng, chống
dịch Covid-19 thích ứng với điều kiện bình thường mới tại cơ quan Sở; Quyết định 1953/QĐ-SGDĐT ngày 29/9/2021 về
thành lập Ban chỉ đạo và các Tiểu ban giúp việc công tác ứng phó dịch bệnh Covid-19 trong ngành GDĐT để chỉ đạo,
điều hành các hoạt động trong toàn ngành.
6 Tính đến thời điểm hiện tại, toàn ngành còn 58/27.026 VC, người lao động chưa tiêm vắc- xin (Tỉ lệ tiêm vắc- xin đạt:
99,8%). Lý do chưa tiêm vắc xin: Bệnh nền theo khuyến cáo của ngành y tế không được tiêm và một số trường hợp bị
nhiễm bệnh (F0).
7 Khối THPT đã tiêm 55.688 HS/56.672 đạt 98,26%, Khối THCS đã tiêm từ 12 tuổi đến 14 tuổi (lớp 7 đến lớp 9) là
79.802 HS /84.874 đạt 94,02% (số chưa tiêm là do bị F0, bệnh nền theo khuyến cáo của ngành Y tế). Số này cũng đang
được rà soát và tiêm vét.
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+ Đối với GDMN, dù không áp dụng hình thức dạy học trực tuyến nhưng
ngành đã tập trung phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ PHHS nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo
dục trẻ ở nhà theo các kênh phù hợp.
+ Sở GDĐT cũng đã chỉ đạo hiệu trưởng các trường TH có biện pháp khảo sát
nắm tình hình về chất lượng, hiệu quả sau thời gian tổ chức dạy học trực tuyến
(mức độ đạt được của HS về kiến thức và kỹ năng); thường xuyên dự họp với tổ
chuyên môn và GV để nắm bắt kịp thời những khó khăn vướng mắc, định hướng
điều chỉnh phù hợp nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất những tác động tiêu cực
đến HS khi tham gia học trực tuyến; không tạo áp lực cho GV và HS.
+ Ngành đã tổ chức nhiều buổi họp đến tận GV đứng lớp, yêu cầu các đơn vị
cố gắng phát huy tối đa hiệu quả dạy học trong điều kiện khó khăn, HS không thể
đến trường (nắm hoàn cảnh gia đình từng HS, lựa chọn nội dung cốt lõi để cung
cấp, sắp xếp thời khóa biểu hợp lý,...), đồng thời đảm bảo an toàn cho HS trong quá
trình học trực tuyến (hướng dẫn HS cách sử dụng thiết bị, dụng cụ học tập để đảm
bảo an toàn khi sử dụng các thiết bị điện, tư thế ngồi, không gian, địa điểm học để
đảm bảo sức khỏe, tâm lý và chất lượng học tập...).
+ Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực dạy học trực tuyến, dạy học qua truyền
hình cho CBQL, tổ trưởng chuyên môn; sau đó, các trường đã tổ chức tập huấn lại
cho tất cả GV. Thông qua khoá tập huấn, GV được nâng cao năng lực tổ chức dạy
học trực tuyến để đảm bảo hiệu quả, chất lượng, đáp ứng mục tiêu giáo dục.
+ Tổ chức nhiều hội thảo tập huấn, giao ban với các trường nhằm hỗ trợ, rút
kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn, điều chỉnh kịp thời những vướng mắc tại các
CSGD trong quá trình triển khai thực hiện.
+ Đối với HS chưa có thiết bị học trực tuyến, nhất là học sinh TH, Sở GDĐT
phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang tổ chức dạy học qua truyền
hình8; Sở GDĐT cũng phối hợp với VNPT An Giang xây dựng kênh truyền hình
dành riêng cho Ngành GDĐT tỉnh An Giang (kênh 672 MyTV).
- Hưởng ứng Chương trình “Sóng và máy tính cho em” của Chính phủ, UBND
tỉnh đã phát động và gửi thư ngỏ kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ thực hiện
Chương trình. Ngoài nguồn hỗ trợ từ Trung ương (Công đoàn cơ quan Bộ GDĐT,
Công đoàn GD Việt Nam); các doanh nghiệp, đơn vị ngoài ngành; Ngành GDĐT
cũng đã phối hợp Công đoàn Ngành Giáo dục phát động trong toàn ngành, vận
động CC, VC, người lao động mỗi người đóng góp 01 ngày thu nhập, với tổng số
tiền đóng góp gần 21,48 tỷ đồng9.
- Các CSGD chủ động xây dựng Kế hoạch hoạt động giáo dục nhà trường với
nhiều phương án khác nhau, điều chỉnh theo hướng tập trung dạy và học nội dung
cốt lõi các môn học trong điều kiện phòng, chống Covid-19.
- Tạo điều kiện hỗ trợ HS chuyển trường, tiếp nhận HS vào học tại các CSGD
do không kịp trở về địa phương hoặc nơi cư trú.
* Tồn tại, hạn chế

Do thời lượng phát sóng dành cho giáo dục rất ít, cho nên chỉ tổ chức dạy môn Tiếng Việt và Toán các lớp 1, 2, 3, 4, 5
hàng ngày phát sóng từ 8 giờ đến 9 giờ và phát lại từ 15 giờ đến 16 giờ.
9 Ngành GDĐT đã phối hợp tiếp nhận, tổ chức mua sắm thiết bị, phân bổ đến các HS thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo,
HS có hoàn cảnh khó khăn ở các cấp học, để các em có đủ phương tiện để học tập với tổng số 5.572 thiết bị từ các nguồn
(nguồn VNG: 396 laptop, 1.642 tablet; Agribank: 50 tablet, 05 laptop tặng trường, VNPT: 2.628 tablet, NXB Cửu Long:
20 tablet, Sở GDĐT mua: 840 tablet ).
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- Mặc dù ngành GDĐT tỉnh An Giang đã chủ động triển khai rất nhiều các
biện pháp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những ảnh hưởng tiêu cực trong quá
trình dạy học trực tuyến trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 nhưng thời gian đầu
vẫn gặp không ít khó khăn, trở ngại, GV và HS chưa kịp thích nghi với trạng thái
dạy và học trực tuyến, gây lo lắng trong dư luận xã hội.
2. Triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, đề án, chính
sách
- Ngành GDĐT tỉnh An Giang đã tổ chức quán triệt, triển khai đầy đủ, kịp thời
các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ GDĐT, UBND tỉnh nhằm thực hiện phương
châm hành động chủa Chính phủ năm 2021 “Kỷ cương, liêm chính, hành động,
sáng tạo, trách nhiệm, hiệu quả” và duy trì phong trào thi đua "Dạy tốt - Học tốt".
Trong đó, tập trung triển khai Kết luận 51/KL-TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư
về tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện
GDĐT; tập trung triển khai Nghị quyết 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc
hội về đổi mới chương trình, SGK GDPT mới.
- Sở GDĐT đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW
của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh năm 2021, với chuyên đề: “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh,
hạnh phúc”; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh trở thành ý thức tự giác và là công việc thường xuyên của mỗi công chức,
viên chức, người lao động và HS, học viên. Hầu hết các đơn vị xác định việc học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan
trọng của công tác giáo dục về chính trị, tư tưởng và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán
bộ (CB), CC, VC đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ.
- Sở GDĐT đã ban hành hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm học
2021-202210 với các chủ đề phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý,
giảng dạy và học tập”11, “CB, CC, VC thi đua thực hiện văn hóa công sở”12; “Toàn
ngành Giáo dục đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến
thắng đại dịch COVID-19, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học”13.
- Triển khai Đề án Phát triển đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục đáp ứng yêu
cầu triển khai thực hiện CT GDPT 2018 giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm
2030 trên địa bàn tỉnh An Giang14.
- Tổ chức rà soát, sắp xếp hợp lý mạng lưới CSGD mầm non, phổ thông theo
Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng
khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lí, nâng cao chất lượng và
hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và các chỉ đạo của Sở GDĐT,
bảo đảm chất lượng giáo dục; chú trọng phát triển trường, lớp. Phòng GDĐT các
Hướng dẫn số 309/HD-SGDĐT ngày 01 tháng 02 năm 2021.
Theo Kế hoạch số 1374/KH-BGDĐT ngày 02 tháng 11 năm 2020 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện phong
trào thi đua Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập ngành Giáo dục, giai đoạn 2020-2025.
12 Theo Kế hoạch số 142/KH-SGDĐT ngày 14 tháng 10 năm 2019 của Sở GDĐT về triển khai thực hiện phong trào thi
đua “Cán bộ, công chức,viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” trong ngành Giáo dục và đào tạo giai đoạn 20192025.
13 Theo Kế hoạch số 1176/KH-BGDĐT ngày 27/10/2021 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc triển khai Phong trào thi đua
đặc biệt “Toàn ngành Giáo dục đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19,
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học”.
14 Được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 219/QĐ-UBND ngày 11/02/2022.
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huyện (thị xã, thành phố) đã tham mưu với UBND huyện để từng bước hoàn thiện
mạng lưới các CSGD phù hợp với điều kiện của địa phương; quan tâm việc mở
rộng quy mô một cách hợp lý; phát triển mạng lưới trường lớp theo quy hoạch; điều
chỉnh biên chế lớp học nhằm chuẩn bị cho việc dạy học theo CTGDPT 2018.
- Triển khai thực hiện các quy định tại Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày
30/6/2020 của Chính phủ quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào
tạo cho GV MN, TH, THCS trên địa bàn tỉnh An Giang, Sở GDĐT đã tham mưu
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 29/3/2021 về việc nâng trình
độ chuẩn được đào tạo của GVMN, TH, THCS.
- Triển khai việc xây dựng Đề án vị trí việc làm (theo Nghị định số
106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về vị trí việc làm và số
lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập) làm cơ sở để các đơn vị
tuyển dụng viên chức làm việc tại đơn vị.
- Thực hiện Đề án Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học năm 2021, Sở
đã ban hành Kế hoạch số 1143/KH-SGDĐT ngày 04/5/2021, ủy quyền cho trường
THPT Nguyễn Sinh Sắc (Thị xã Tân Châu) tổ chức Hội thi Văn hóa ứng xử học
đường – Xây dựng trường học thân thiện, an toàn, lành mạnh cho các trường THPT
trên địa bàn thị xã Tân Châu với nhiều nội dung phong phú: thi thiết kế sản phẩm
tuyên truyền Văn hóa ứng xử học đường, thi Câu chuyện ảnh, Diễn đàn trực tuyến
về Văn hóa ứng xử, phòng chống bạo lực học đường, phù hợp với tình hình dịch
Covid-19.
- Triển khai đến tất cả GV và CBQL 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 và văn hóa công sở.
- Dịch bệnh Covid-19 kéo dài đã gây ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế và đời
sống của người dân. Nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính đối với PHHS, Sở GDĐT
đã trình UBND tỉnh đề xuất Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định không
thu học phí học kỳ I năm học 2021 – 202215. Đối với nguồn thu học phí được miễn,
các cơ sở giáo dục sẽ được ngân sách nhà nước cấp bù theo phân cấp của Luật Ngân
sách”.
* Tồn tại, hạn chế
- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, chương
trình, đề án ở một số nơi chưa đi vào nề nếp, chưa nhận thức đầy đủ, phát huy hiệu
quả vị trí, vai trò được đề ra. Việc tổ chức thực hiện chưa thật sự đem lại lợi ích
thiết thực, vì vậy, chưa khơi dậy được tính tự giác, hào hứng tham gia CB, CC, VC,
người lao động.
- Công tác kiểm tra, giám sát, sơ, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các
chương trình, đề án, chính sách chưa được quan tâm thực hiện thường xuyên, kịp
thời tại một số địa phương, đơn vị.

Căn cứ Văn bản số 110/HĐND-TT ngày 14 tháng 9 năm 2021 của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành
Văn bản số 1003/UBND-KGVX ngày 15/9/2021 gửi các Sở, ban, ngành, UBND huyện, thị, thành phố, theo
đó UBND tỉnh quy định: “Không thu học phí học kỳ I năm học 2021 - 2022 đối với toàn bộ trẻ MN, HS phổ
thông và học viên hệ GDTX trên địa bàn tỉnh An Giang.Tổng số tiền học phí được miễn giảm cho HS trên địa
bàn tỉnh trên 48,093 tỷ đồng.
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3. Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng GDĐT góp phần
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao;
triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018; đẩy mạnh định hướng nghề
nghiệp và phân luồng học sinh; duy trì, nâng cao kết quả phổ cập giáo dục, xóa
mù chữ; công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; nâng cao
chất lượng giáo dục dân tộc, giáo dục mũi nhọn
3.1. Quy mô trường lớp, học sinh
+ Mạng lưới cơ sở GDMN, GDPT tiếp tục được củng cố16.
+ Mặc dù học sinh không thể đến trường học trực tiếp nhưng ngay từ đầu năm
học, ngành GDĐT đã chủ động phối hợp các đơn vị có liên quan thực hiện tốt các
giải pháp huy động học sinh tham gia học trực tuyến thông qua các kênh như đài
phát thanh tuyên truyền, nhóm zalo, điện thoại, tin nhắn SMS17 nhằm cố gắng duy
trì tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi18, hạn chế tình trạng học sinh bỏ học19.
- Giáo dục thường xuyên (GDTX): An Giang có 01 Trung tâm GDTX cấp tỉnh
trực thuộc Sở, 05 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp (GDNN)- GDTX trực thuộc
UBND cấp huyện và 03 trường Trung cấp trực thuộc Sở Lao động- Thương binh và
Xã hội có giảng dạy hệ GDTX. Hệ GDTX chủ yếu là cấp THPT.
+ Trung tâm học tập cộng đồng: Toàn tỉnh có 30 Trung tâm Văn hóa- Học tập
cộng đồng và 126 Trung tâm học tập cộng đồng tại các xã phường.
+ Trung tâm Ngoại ngữ- Tin học: Trong học kỳ I, năm học 2021-2022, Sở
GDĐT đã ban hành quyết định thành lập thêm 01 Trung tâm Ngoại ngữ- Tin học,
tổng số các Trung tâm Ngoại ngữ, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trên địa bàn tỉnh
hiện nay là 48.
- Giáo dục chuyên nghiệp
+ Số thí sinh trúng tuyển Đại học (ĐH), Cao đẳng (CĐ) năm 2021 đạt
11.167/15.324 thí sinh trúng tuyển, tỉ lệ 72.9 %.
+ Tổng chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh, liên kết đào tạo trình độ ĐH, CĐ sư
phạm hệ vừa làm vừa học năm 2022 là 10.470 (ĐH: 10.420, CĐ sư phạm: 50).
- Công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ (PCGD-XMC)
+ Trong điều kiện dịch Covid-19, Sở GDĐT tổ chức kiểm tra công tác PCGDXMC theo hình thức trực tuyến, các đơn vị gửi các hồ sơ về Sở GDĐT để kiểm tra.
Kết quả:
+ Chuẩn Xóa mù chữ: Toàn tỉnh có 11/11 huyện, thị xã, thành phố (sau đây
gọi chung là huyện), 156/156 xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là xã) đạt
Toàn tỉnh có 718 trường học các cấp học, gồm: 01 nhà trẻ, 196 trường mầm non ( trong đó có 18 trường ngoài công
lập), 312 trường tiểu học (không có trường ngoài công lập), 155 trường THCS (không có trường ngoài công lập), 54
trường THPT (trong đó có 3 trường ngoài công lập).
17 Tỷ lệ huy động HS các ngành học, cấp học đầu năm học 2021 - 2022 : Tổng số HS là 395.732 HS (Nhà trẻ: 1.574,
MG: 35.447, TH: 177.311; THCS: 125.895; THPT 55.505). Đến cuối học kỳ I, đối với ngành học MN: có 01 nhà trẻ, 155
nhóm trẻ, 1.553 cháu (trong đó có 86 nhóm tư thục, 498 cháu) giảm 6,57% so với đầu năm; có 197 trường MN, MG với
1.697 lớp, 39.037 HS (trong đó có 19 trường tư thục với 222 lớp, 2.826 HS) giảm 3,38% so với đầu năm, trong đó MG 5
tuổi là 23.607 học HS, tăng 59,85% so với đầu năm. Đối với bậc TH: có 312 trường với 6.148 lớp, 176.894 HS (trong đó
tư thục, 21 lớp với 366 HS), giảm 0,24% so với đầu năm. Đối với bậc THCS: có 155 trường với 3.486 lớp, 123.751 HS
(trong đó có 11 lớp tư thục, 215 HS), giảm 1,70% so với đầu năm. Đối với bậc THPT: có 54 trường với 1.333 lớp, 55.042
HS (trong đó có 3 trường tư thục với 21 lớp 599 HS), giảm 0,83% so với đầu năm.
18 Tỷ lệ HS đi học trong độ tuổi: MG: 57,39 %, TH: 100%, THCS: 91,51 % , THPT: 60,21 %.
19 Tỷ lệ học sinh bỏ học đối với cấp TH, THPT giảm nhẹ,THCS tăng khá cao so với năm học trước (Tiểu học: 0,16 % ;
THCS 1,19%; THPT 0,44%, so với cùng kỳ năm học trước là TH 0,19% ; THCS 0,59%; THPT 0,43%)
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chuẩn XMC mức độ 1; 2/11 huyện (Long Xuyên, Chợ Mới); 115/156 phường, xã,
thị trấn đạt mức độ 2.
+ PCGD mầm non cho trẻ em 5 tuổi: Toàn tỉnh có 11/11 huyện; 156/156 xã
đạt chuẩn PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi.
+ PCGD tiểu học: Toàn tỉnh có 11/11 huyện; 156/156 xã đạt chuẩn PCGD tiểu
học mức độ 3.
+ PCGD THCS: mức độ 1: 156/156 xã đạt mức độ 1, 150/156 xã đạt mức độ
2, 30/156 xã đạt mức độ 3, trong đó có 9 huyện đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 2
(còn 02 huyện chưa đạt: Tri Tôn, Tịnh Biên).
- Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia: Đến thời điểm tháng
12/2021, số trường đạt chuẩn quốc gia là 329/697, tỉ lệ 47,02%20.
3. 2. Duy trì chất lượng giáo dục
3.2.1. Việc triển khai Chương trình GDMN
- Tiếp tục thực hiện Chương trình GDMN đã được sửa đổi, bổ sung theo
Thông tư số 51/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 và chuyên đề “Xây dựng trường
MN lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021 - 2025” theo Kế hoạch số 626/KHBGDĐT của Bộ GDĐT, Sở GDĐT đã ban hành văn bản hướng dẫn nhiệm vụ
GDMN năm học 2021-202221; triển khai thực hiện Chương trình GDMN sau sửa
đổi, bổ sung và chương trình làm quen tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo22; Kế hoạch “xây
dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021-202223; văn bản hướng
dẫn việc đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 khi tổ chức nuôi dưỡng
chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cơ sở GDMN24.
- Sở GDĐT đã tổ chức xây dựng kho học liệu hỗ trợ, sử dụng nguồn video
hướng dẫn PHHS nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ tại gia đình. Tổ chức tập
huấn nâng cao năng lực chuyên môn cho CBQL và GVMN đảm bảo chất lượng
giáo dục.
- Trong học kỳ I, năm học 2021-2022 , ngành GDĐT đã triển khai các hoạt
động giáo dục linh hoạt trong điều kiện dịch bệnh, tuy không tổ chức dạy học trực
tuyến như bậc học Phổ thông, nhưng cấp học Mầm non vẫn đảm bảo duy trì các
hoạt động: Thông qua các kênh truyền thông, đầu tháng 9/2021 các cơ sở GDMN
đã tổ chức huy động trẻ MN đăng ký nhập học. Chỉ đạo các phòng GDĐT, hướng
dẫn các cơ sở GDMN tổ chức các hoạt động kết nối giữa nhà trường và gia đình trẻ
thông qua các kênh Zalo; Messenger; Viber… gửi video do Bộ GDĐT cung cấp,
triển khai kế hoạch quay video về các hoạt động theo Chương trình GDMN gửi về
PHHS để phối hợp chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ tại nhà, giới thiệu khung
giờ phát sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình quốc gia để PHHS tham khảo, tổ
chức vui chơi, sinh hoạt với trẻ tại nhà.
3.2.2. Về việc dạy học trực tuyến
- Căn cứ các văn bản chỉ đạo của ngành và tình hình thực tiễn của đơn vị, các
CSGD đã xây dựng kế hoạch dạy học linh hoạt, phát huy hiệu quả các hoạt động
Trong đó, MN: 85/179, tỉ lệ 47,49%; TH: 129/312, tỉ lệ 41,35%; THCS: 86/155, tỉ lệ 55,48%; THPT: 29/51, tỉ lệ
56,86%
21 Hướng dẫn số 2626/HD-SGDĐT ngày 17/9/2021.
22 Văn bản 2054/SGDĐT-GDMN.GDTH ngày 14/7/2021.
23 Kế hoạch số 2030/KH-SGDĐT ngày 12/7/2021.
24 Văn bản số 4028/SGDĐT-GDMN.GDTH ngày 30/12/2021.
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dạy học trực tuyến. GV và HS đã chủ động hơn trong việc tham gia các hoạt động
học tập trên môi trường mạng. Các tổ chuyên môn, GV xây dựng nội dung dạy học
theo chủ đề đáp ứng yêu cầu cần đạt của chương trình GDPT, nội dung bài dạy đảm
bảo kiến thức trọng tâm với thời lượng phù hợp, không gây nặng nề quá tải đối với
HS.
- Việc dạy học trực tuyến theo chủ trương của ngành được sự đồng thuận của
PHHS, chủ động trang bị thiết bị học trực tuyến cho HS. Bên cạnh đó, việc tổ chức
dạy học trực tuyến còn giúp tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý và hỗ trợ
các hoạt động dạy học.
- Công tác kiểm tra, đánh giá học sinh qua học trực tuyến:
+ Việc kiểm tra đánh giá thường xuyên đối với HS trong dạy học trực tuyến
được thực hiện trong quá trình tổ chức các hoạt động học tập theo đúng quy định
hiện hành.
+ Đối với kiểm tra đánh giá định kỳ: Trên cơ sở các quy định hiện hành25,
người đứng đầu CSGD xây dựng kế hoạch kiểm tra giữa kì bằng hình thức trực
tuyến, hướng dẫn kỹ thuật cho GV và HS; xây dựng các giải pháp cụ thể để việc
kiểm tra được chính xác, công bằng, khách quan, trung thực.
+ Trong kiểm tra đánh giá trực tuyến giữa kì có quan tâm đến HS không có
điều kiện, thiết bị để tham gia học trực tuyến, tạo điều kiện thuận lợi để tất cả HS
đều được tham gia kiểm tra giữa kì đạt hiệu quả.
- Kết quả chất lượng học trực tuyến đối với cấp TH (qua kiểm tra đánh giá
học sinh giữa kỳ 1 của các CSGD):
+ Chất lượng các tiết học trực tuyến từng bước được nâng lên, nhiều tiết dạy
tạo được sự hứng thú cho HS, tạo điều kiện cho 100% HS được tương tác, tạo cho
HS có tâm lý “học mà chơi, chơi mà học”26. HS lớp 1 và 2 dạy học theo chương
trình GDPT 2018; các lớp 3, 4, 5 vẫn dạy theo CT GDPT 2006. Ngành GDĐT đã
chỉ đạo bổ sung thực hiện chương trình trong điều kiện ứng phó với dịch, trong đó
tập trung chỉ rõ tính linh hoạt áp dụng với từng chương trình, từng trường tổ chức
linh hoạt các hình thức dạy học27.
+ Thời gian ôn tập, kiểm tra, đánh giá cuối học kì I từ ngày 07/01/2022 đến
ngày 21/01/2022: dạy học đến đâu sẽ tổ chức kiểm tra, đánh giá đến đó; nếu sau khi
đã kiểm tra đánh giá mà chưa hoàn thành chương trình môn học và hoạt động giáo
dục thì các đơn vị tiếp tục giảng dạy cho đến khi hoàn thành chương trình.
Căn cứ vào các điều khoản quy định tại Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 sửa đổi, bổ sung một số
điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT ban hành kèm theo Thông tư sô 58/2011/TTBGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT; Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ trưởng
Bộ GDĐT về việc đánh giá HS THCS và THPT; Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30/3/2021 của Bộ trưởng Bộ
GDĐT quy định về quản lí và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường
xuyên.
26 Tính đến cuối học kỳ I, toàn tỉnh có146.450 HS TH tham gia học trực tuyến/175.621 HS TH, tỷ lệ 83,39%; học các
hình thức khác 22.446 học sinh, tỷ lệ 12,78%.
27 Lớp 1: Tập trung dạy 02 môn Toán và Tiếng Việt, đảm bảo giúp HS hình thành kỹ năng đọc, nói, nghe và các kỹ năng
tính toán cơ bản cần thiết ban đầu, bồi dưỡng nhân cách cho học sinh. Lớp 2: Tập trung dạy 02 môn Toán và Tiếng Việt
đảm bảo giúp HS hình thành 04 kỹ năng đọc, viết, nói, nghe, tính toán và các kỹ năng cơ bản cần thiết, bồi dưỡng nhân
cách cho học sinh. Lớp 3, 4, 5: Tập trung dạy 02 môn Toán và Tiếng Việt nhằm hình thành các kỹ năng cơ bản về tính
toán và kỹ năng đọc, viết, nghe, nói, phù hợp cần thiết với yêu cầu cốt lõi thể hiện trong môn học ở từng khối lớp theo
nội dung chương trình để bồi dưỡng nhân cách cho học sinh. Đối với các phân môn của môn Tiếng Việt như: Tập đọc
(đọc đúng, rõ ràng, tốc độ đọc phù hợp); Chính tả, Tập viết (viết đúng chính tả, tốc độ viết phù hợp); Tập làm văn, Luyện
từ và câu (sử dụng từ, dùng từ đặt câu, làm bài văn cơ bản). Tùy theo tình hình thực tế của nhà trường, đội ngũ GV, được
sự đồng thuận của PHHS có thể tổ chức dạy thêm các môn Tiếng Anh, Khoa học, Lịch sử và Địa lí…
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+ Kết quả thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học, học kỳ I,
năm học 2021-2022 (Xem phụ lục đính kèm)
- Kết quả chất lượng học trực tuyến đối với cấp Trung học: Về cơ bản đáp ứng
theo chuẩn kiến thức và kỹ năng do Bộ GDĐT quy định. Các CSGD chủ động, linh
hoạt thiết kế, tổ chức dạy học trực tuyến, sắp xếp thời khóa biểu, đăng tải trên
website của trường để HS theo dõi nghiên cứu học tập28. Hầu hết GV biết ứng dụng
CNTT vào việc xây dựng các bài giảng trực tuyến, sử dụng các công cụ phục vụ
cho bài giảng, nhiều GV đã linh hoạt sáng tạo trong việc sử dụng các phần mềm,
ứng dụng hỗ trợ tích cực qua bài giảng trực tuyến như: ứng dụng Google Meet; K12
Online, Microsoft Teams, Zoom Meeting… để tổ chức dạy học trực tuyến, sử dụng
Google form để giao bài tập cho học sinh. Nhìn chung hoạt động dạy và học theo
hình thức trực tuyến dần dần đi vào nề nếp. Tuy chất lượng dạy học trực tuyến
không bằng so với dạy học trực tiếp, nhưng với sự cố gắng nỗ lực tiếp cận ứng dụng
CNTT của đội ngũ thầy, cô giáo, CBQL đã chuyển biến rõ nét.
+ Kết quả thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng giáo dục THCS, THPT,
học kỳ I, năm học 2021-2022 (Xem phụ lục đính kèm)
- Đối với giáo dục thường xuyên (GDTX):
+ Việc tổ chức dạy học của hệ GDTX đã được thực hiện bằng hình thức trực
tuyến ngay từ đầu năm học, việc tuyển sinh vào lớp 10 gặp khá nhiều khó khăn
trong điều kiện dịch Covid-1929.
+ Sở GDĐT đã tổ chức tập huấn cho tất cả GV giảng dạy hệ GDTX về xây
dựng kế hoạch của tổ chuyên môn, kế hoạch giảng dạy của GV, trong đó tập huấn
cho GV xây dựng kế hoạch bài dạy theo hình thức trực tuyến, hướng dẫn sử dụng
các phần mềm để phục vụ cho dạy học, các công cụ phục vụ cho bài giảng trực
tuyến, giúp thầy cô giáo thiết kế, tổ chức các tiết dạy trực tuyến đem lại hiệu quả tốt
hơn. Triển khai nội dung giảm tải theo tinh thần của Văn bản số 4040/BGDĐTGDTrH ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện
Chương trình GDPT cấp THCS, THPT ứng phó với dịch Covid-19 năm học
2021-2022.
+ Công tác kiểm tra đánh giá được triển khai theo Thông tư số 21/2021/TTBGDĐT ngày 01/07/2021 và Thông tư số 43/2021/TT-BGDDT ngày 30/12/2021
của Bộ trưởng Bộ GDĐT về công tác kiểm tra đánh giá học viên học hệ GDTX theo
CT GDPT 2006 và CTGDPT 2018 cho tất cả CBQL và GV, giúp việc tổ chức dạy
học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học viên.
+ Sở GDĐT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án xã
hội học tập giai đoạn 2021-203030. Phối hợp Trung tâm tạo nguồn nhân lực và Phát
triển cộng đồng, Đại học An Giang tổ chức tập huấn cho 167 CBQL các trung tâm
học tập cộng đồng theo hình thức trực tuyến, giúp các cán bộ phụ trách thích ứng
với sự thay đổi theo tình hình mới.
- Đối với công tác giáo dục dân tộc:
Sở GDĐT đã chỉ đạo các đơn vị trường học tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp
để nâng cao chất lượng dạy và học cho HS dân tộc. Trong tình hình dịch Covid-19,
Đến cuối học kỳ I, tỉ lệ HS học trực tuyến đối với cấp THCS đạt 97.42%, cấp THPT đạt 99.43%.
Số HS đầu năm học: Tổng cộng có 5.307 học viên với 165 lớp. Trong đó: lớp 10 có 2.543 học viên (70 lớp), lớp 11 có
1.823 học viên (62 lớp), lớp 12 có 950 học viên (33 lớp). Tỉ lệ học viên học trực tuyến đạt 93.14%.
30 Kế hoạch số 685/KH-UBND ngày 12/11/2021 của UBND tỉnh.
28
29

12
HS không đến trường học trực tiếp mà phải học trực tuyến, học trên truyền hình, tất
cả GV luôn tìm cách truyền đạt cho HS về ngôn ngữ tiếng Việt dễ hiểu nhất để HS
dân tộc thiểu số dễ nắm bắt được, phát âm được theo giọng đọc, giọng nói của GV
người Kinh; luyện tập cho HS phát âm đúng những từ khó. Đối với những em còn
yếu, nhà trường có xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các biện pháp phụ đạo để các em
theo kịp nội dung chương trình.
3.2.3. Dạy học trên truyền hình:
Việc triển khai dạy học trên truyền hình nhằm bảo đảm hoàn thành chương
trình năm học đối với các cấp TH, đáp ứng yêu cầu về chất lượng giáo dục trong
tình huống diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, giúp HS có thể thực hiện
nhiệm vụ học tập tại nhà trong thời gian không đến trường để phòng, chống dịch
Covid-19 theo phương châm "tạm dừng đến trường, không dừng việc học". Đảm
bảo tất cả các đối tượng HS có thể tiếp cận tốt nhất việc hướng dẫn học tập của
GV31.
- Bên cạnh xây dựng chương trình, phát trên sóng của Đài Phát thanh và
Truyền hình An Giang, Sở GDĐT còn giới thiệu cho HS theo dõi các bài giảng trên
kênh Truyền hình Giáo dục quốc gia VTV7 và các đài truyền hình địa phương khác
để khai thác phục vụ học tập.
3.3. Việc thực hiện CTGDPT 2018
- Việc lựa chọn và triển khai thực hiện SGK:
+ Công tác lựa chọn SGK lớp 2, lớp 6 đảm bảo đúng quy trình. Hội đồng lựa
chọn SGK đã làm việc theo Kế hoạch số 591/KH-SGDĐT ngày 10/3/2021 và đã
hoàn thành việc lựa chọn SGK trình UBND tỉnh phê duyệt. Các CSGD tiến hành
lựa chọn những bộ SGK theo Quyết định số 775/QĐ-UBND ngày 14/04/2021 về
việc phê duyệt Danh mục SGK lớp 1, lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong các CSGD trên
địa bàn tỉnh An Giang từ năm học 2021-2022. Mỗi môn 02 quyển của 02 NXB
(Giáo dục Việt Nam và Đại học Sư phạm); riêng môn Tin học chọn 01 quyển SGK
của NXB Đại học Sư phạm.
+ UBND tỉnh đã thành lập hội đồng lựa chọn SGK lớp 3, lớp 7, lớp 10 để lựa
chọn những bộ SGK sử dụng cho địa bàn tỉnh An Giang trong năm học 2022-2023.
Tổ chức cho GV góp ý bản thảo SGK lớp 3, lớp 7 và lớp 10 của CTGDPT 2018.
- Việc thực hiện chương trình:
Sở GDĐT đã chỉ đạo các CSGD đổi mới cơ chế quản lý chuyên môn; tự chủ
trong việc thực hiện chương trình theo hướng tiếp cận phát triển phẩm chất, năng
lực HS kết hợp với giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng HS phù hợp
CTGDPT 2018; đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá; ứng dụng CNTT
trong quản lý, trong dạy và học; hướng dẫn học sinh phương pháp tự học, tự nghiên
cứu...
Đối với các môn tổ hợp của lớp 6 như: Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lý,
Sở GDĐT chỉ đạo các đơn vị phân công GV dạy theo mạch kiến thức của chương
trình môn học, không dạy song song các phân môn. Các trường đã tích cực thực hiện

GV tham gia dạy học trên truyền hình (160 tiết Tiếng Việt và Toán ở các khối lớp), tham gia ghi hình các bài
giảng đưa lên trang Giáo dục Tiểu học An Giang (tổng số 936 bài), tham gia ghi hình phục vụ dạy học trên
kênh truyền Sở GDĐT (kênh 672 MyTV), qua đó GV và HS có thể tham khảo nguồn tư liệu, vận dụng trong
quá trình dạy và học.
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tốt dạy học theo chủ đề, có lồng ghép và tích hợp nội môn, liên môn, thích ứng với
việc dạy học trực tuyến.
- Việc triển khai việc biên soạn, thẩm định tài liệu giáo dục địa phương:
Tổ chức biên soạn và thực hiện nội dung giáo dục địa phương, tập trung vào
những vấn đề cơ bản về văn hóa, lịch sử truyền thống, địa lý, kinh tế, hướng nghiệp,
chính trị, xã hội, môi trường,… của địa phương với hình thức xã hội hóa. Đối với tài
liệu lớp 2 và lớp 6 đã biên soạn và được Bộ GDĐT phê duyệt đưa vào sử dụng năm
học 2021-2022; tài liệu lớp 3, lớp 7, lớp 10 đang tổ chức biên soạn để trình Bộ
GDĐT phê duyệt và đưa vào sử dụng kịp thời trong năm học 2022-2023.
- Việc chuẩn bị đội ngũ:
Sở GDĐT đã chỉ đạo các CSGD dự kiến tổ hợp môn nhằm định hướng công
tác phân hóa HS đầu vào lớp 10, lập dự kiến phân công giảng dạy đối với lớp 3, lớp
7, lớp 10 theo CTGDPT 2018 năm học 2022-2023; đồng thời rà soát lại đội ngũ GV
để tổ chức đào tạo bồi dưỡng dạy môn Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lí, hoạt
động trải nghiệm và giáo dục địa phương… nhằm bồi dưỡng, tập huấn, bố trí, sử
dụng đội ngũ hợp lý, hiệu quả đáp ứng theo yêu cầu của CTGDPT 2018. Trong thời
gian tới ngành GDĐT sẽ phối hợp với các cơ sở đào tạo tổ chức bồi dưỡng để đảm
bảo đủ số lượng cho việc tổ chức dạy và học theo CTGDPT 2018 đối với các môn
(đặc biệt là Khoa học tự nhiên, Trải nghiệm và Giáo dục địa phương); ưu tiên tuyển
dụng GV các môn học mới trong CTGDPT 2018 (môn Nghệ thuật, Giáo dục địa
phương ở cấp THPT) nhằm bố trí, sử dụng đội ngũ hợp lý, hiệu quả, đáp ứng theo
yêu cầu chuyên môn đề ra. Có phương án bồi dưỡng GV TH để có thể dạy thêm
một số môn học và hoạt động giáo dục theo chương trình GDTH; tiếp tục rà soát
việc tuyển dụng, bố trí và sử dụng viên chức một cách hợp lý, tiết kiệm.
- Công tác tập huấn bồi dưỡng GV và CBQL: đã triển khai và hoàn thành tập
huấn bồi dưỡng từ mô-đun 1 đến mô-đun 5 cho tất cả CBQL và GV, chuẩn bị tốt
cho thực hiện CTGDPT 201832. Riêng mô-đun 9 đã triển khai việc tập huấn cho GV
và CBQL đại trà (từ ngày 20/12/2021) nhưng hiện nay hệ thống học trực tuyến
LMS chưa mở cho CBQL và GV đại trà tham gia học.
3.4. Việc tổ chức dạy và học ngoại ngữ, nâng cao chất lượng giáo dục mũi
nhọn
- Tiếp tục triển khai giảng dạy chương trình tiếng Anh hệ 10 năm ở tất cả các
trường THCS, THPT. Hướng dẫn các tổ chuyên môn thay đổi phương pháp giảng
dạy và kiểm tra đánh giá, định hướng đến việc phát triển đồng đều tất cả các kỹ
năng ngôn ngữ của người học; hướng dẫn các đơn vị trường học tổ chức xây dựng
môi trường ngôn ngữ, các hoạt động ngoại khóa để hỗ trợ việc dạy học tiếng Anh,
lựa chọn các trường THCS, THPT có điều kiện tốt về CSVC, chất lượng dạy và học
tiếng Anh tốt để xây dựng mô hình trường điển hình về việc đổi mới toàn diện dạy
và học tiếng Anh, trong đó tập trung cho việc bồi dưỡng nâng cao năng lực sư
phạm, kỹ năng ứng dụng CNTT trong dạy học.
- Tiếp tục chọn thêm Trường THPT An Phú, Trường THCS thị trấn An Phú và
Trường Tiểu học A An Phú, huyện An Phú để xây dựng mô hình trường điển hình
về việc đổi mới toàn diện về dạy học Tiếng Anh, trong đó tập trung các hoạt động
như: bồi dưỡng kỹ năng nghe, nói tiếng Anh cho HS với GV người nước ngoài;
Số lượng GV hoàn thành các mô đun từ 1 đến 5 lần lượt là: 16.653, 16.538, 16.509, 16.347, 16.147; CBQL là: 1.161,
1.159, 1.148, 1.131, 1.108.
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trang bị tài liệu tham khảo; bồi dưỡng nâng cao năng lực dạy học cho tất cả GV
tiếng Anh33.
- Tiếp tục tổ chức dạy học tăng cường kỹ năng nghe - nói tiếng Anh cho HS
của hai trường THPT chuyên và 11 trường trọng điểm34.
- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Quyết định số 2879/QĐ-UBND ngày 29
tháng 9 năm 2017 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 09-CTr/TU
ngày 05 tháng 12 năm 2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nguồn
nhân lực phục vụ phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh đến năm 2020 và
định hướng đến năm 2025.
3.5. Công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục
- Công tác Khảo thí:
+ Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2021 phải tổ chức thành 2 đợt do ảnh hưởng
dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên, ngành GDĐT tỉnh An Giang đã cố gắng khắc phục
khó khăn, tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng qui chế. Kết quả thi tốt nghiệp
THPT chung toàn tỉnh là 99,68%, (cao hơn 0,11% so với năm 20220). Chất lượng
HS giữ ổn định và ngày càng tiến bộ, được xã hội đồng tình.
+ Công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2021-2022: Tiếp tục giữ ổn định,
giao các phòng GDĐT chủ động tham mưu UBND huyện, thị, thành phố tổ chức
tuyển sinh vào lớp 6 phù hợp với tình hình mỗi địa phương, đơn vị theo tinh thần
mới của Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT.
+ Công tác tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022: Toàn tỉnh có 27.668
HS tốt nghiệp THCS/ 27.728 HS lớp 9 năm học 2020-2021, trong đó có 23.445 HS
đăng ký dự thi và xét tuyển vào lớp 1035. Các trường THPT ngoài công lập, trung
tâm GDTX, GDNN-GDTX, trường trung cấp nghề tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh sau
khi Sở xét tuyển lớp 10 vào các trường công lập. Việc phân luồng HS thực hiện
theo Kế hoạch số 826/KH-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh về
việc thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng HS trong
GDPT giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh An Giang36.
- Công tác tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục:Tổ chức rà soát, điều
chỉnh và xây dựng lộ trình đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục kết hợp chuẩn
quốc gia giai đoạn 2021-202537.
- Công tác quản lý, cấp phát văn bằng chứng chỉ:
+ Tiến hành in ấn và lập hồ sơ cấp phát bằng tốt nghiệp THPT năm 2021 đến
các trường THPT theo quy định. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn

Phối hợp với Viện Đào tạo Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bồi dưỡng cho 135 GV tiếng
Anh cấp THCS. Trang bị 1.250 bộ sách tiếng Anh tham khảo (12 quyển/bộ) cho GV và HS của tất cả các trường THCS
trên địa bàn tỉnh.
34Gồm các trường THPT: Long Xuyên, Châu Văn Liêm, Chu Văn An, Tân Châu, An Phú, Tịnh Biên, Nguyễn Trung
Trực, Nguyễn Khuyến, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trần Văn Thành và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT An Giang.
35 Kết quả: Tuyển 20.358 HS đủ điều kiện vào học lớp 10 THPT (hệ công lập: 20.165; ngoài công lập: 193). Tỉ lệ đạt:
86,83 % so với số đăng ký dự tuyển (20.358/23.445); đạt 73,58 % so với số HS tốt nghiệp THCS (20.358/27.668); đạt
99,75 % so với chỉ tiêu tuyển sinh THPT công lập (20.165/20.215) và đạt 68,93 so với chỉ tiêu tuyển sinh THPT ngoài
công lập (193/280)
36 Năm học 2021-2022, kết quả tỉ lệ phân luồng HS sau tốt nghiệp THCS vào các trường THPT là 73,58%; 26,42% vào
Trung tâm GDTX, GDNN-GDTX, trường Trung cấp có hệ GDTX và các nguồn khác.
37 Trong học kỳ I, năm học 2021-2022, có 155/731 trường thuộc các cấp học được công nhận đạt kiểm định chất lượng
giáo dục, chủ yếu đạt cấp độ 2, tỉ lệ 21,20%. (Lũy kế đến thời điểm hiện tại có 520/731 trường đã được công nhận kiểm
định chất lượng giáo dục, tỉ lệ: 71,14%).
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biến phức tạp đã ảnh hưởng đến tiến độ in ấn và cấp phát bằng tốt nghiệp THPT
năm học 2020-2021.
+ Thực hiện việc cấp bản sao bằng tốt nghiệp theo quy định thủ tục hành
chính và quy chế quản lý văn bằng chứng chỉ38.
3.6. Tồn tại, hạn chế
- Việc tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ MN theo hình thức tiếp cận qua các
video rất khó đạt hiệu quả cao, vì đa số tâm lý PHHS chưa quan tâm nhiều đến việc
dạy trẻ MN học tại nhà.
- Một số HS chưa có điều kiện tiếp cận dạy học trực tuyến; cơ sở hạ tầng dạy
học trực tuyến chưa đồng bộ; việc tương tác giữa GV và HS trên môi trường mạng
còn gặp khó khăn nên kết quả học tập còn hạn chế,..
- Tỉ lệ HS người dân tộc Khmer tham gia học trực tuyến đối với cấp TH không
cao (khoảng 25-30%).
- Việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm còn hạn chế, chưa thực hiện được đầy
đủ do HS học trực tuyến.
- Do tình hình dịch bệnh nên việc tổ chức các kỳ thi của ngành gặp không ít
khó khăn, đa số đã lùi lại sang học kỳ II hoặc tổ chức bằng hình thức trực tuyến39.
4. Kết quả việc thực hiện công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, tư tưởng
chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh
4.1. Công tác chính trị, tư tưởng, an ninh, trật tự trong toàn ngành
- Các CSGD quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo
đức, lối sống trong đội ngũ CBQL, GV, NV, HS. Tuyên truyền, hướng dẫn cho GV
và HS tích cực tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Bộ GDĐT phối hợp với Trung ương Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh tổ chức40.Tiếp tục triển khai tài liệu “Bác Hồ và những bài học
về đạo đức, lối sống dành cho HS” dành cho HS phổ thông trong các hoạt động dạy,
học và hoạt động GD ngoài giờ lên lớp ….
- Phối hợp chặt chẽ với Công an các cấp triển khai đồng bộ các giải pháp trong
công tác phòng chống tội phạm, HIV/AIDS, phòng chống TNXH; tích cực hưởng
phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng trường học đạt tiêu chuẩn
an toàn về an ninh trật tự. Chủ động phát hiện và phối hợp với cơ quan chức năng,
chính quyền địa phương để xử lý các vấn đề phức tạp về chính trị, tư tưởng liên
quan đến HS.
4.2. Công tác giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống cho HS

Trong học kỳ I năm học 2021-2022, đã cấp cho người học 663 bản sao THPT; Xác minh 111 chứng chỉ, bằng tốt
nghiệp (kết quả: 108 hợp pháp và 03 không hợp pháp).
39 Thi HS giỏi quốc gia năm học 2020-2021: Dự thi: 54, trúng tuyển: 10, tỉ lệ: 18,52%; Thi nghề phổ thông khóa ngày
05/10/2021: Dự thi 18.030, (trong đó: Tin học Văn phòng 7.086, Điện Dân dụng 8.491, Làm vườn: 2.453), kết quả đạt:
17.217, tỉ lệ 95,49%; Thi chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia khóa ngày 19/12/2021: Dự thi: 293, trúng tuyển:
54, tỉ lệ 18,4%. Cuộc thi Khoa học kỹ thuật năm 2021-2022 theo hình thức trực tuyến, có 156 dự án đăng ký dự thi (giảm
71 dự án) của 39 đơn vị (giảm 11 đơn vị), bao gồm: 116 dự án của 30 đơn vị cấp THPT và 40 dự án của 9 phòng GDĐT;
Có 16 dự án đạt giải Nhất vòng lĩnh vực, tiếp tục dự thi vòng chung cuộc và đã chọn được 02 dự án dự thi cấp quốc gia.
40 Kết quả có 01 HS (Trường THPT Ba Chúc, huyện Tri Tôn) đạt giải Tư vòng chung kết (Bảng A), được Trung ương
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen.
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- Sở GDĐT đã chỉ đạo các CSGD triển khai thực hiện Chương trình “Tăng
cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống
hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030”41.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tổ chức và quản lý các hoạt động GD kỹ năng
sống, giá trị sống cho HS theo Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT.
Các CSGD thực hiện nhiều giải pháp, đa dạng hoá nội dung, phương pháp, hình
thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống và khơi dậy khát vọng cống
hiến cho HS; thành lập các Câu lạc bộ sở thích, tổ chức các diễn đàn và khuyến
khích HS tham gia nhằm phát triển năng lực, phẩm chất, kỹ năng sống... cho HS;
thực hiện chủ trương “dạy chữ” đi đôi với “dạy người”, hướng dẫn HS thực hiện 5
Điều Bác Hồ dạy phù hợp với lứa tuổi; thực hiện GD lý tưởng cách mạng, đạo đức
nghề nghiệp, lối sống văn hóa cho HS; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành
mạnh, thân thiện; triển khai thực hiện bộ quy tắc ứng xử trong trường học, các giải
pháp phòng, chống bạo lực học đường; xây dựng cơ chế phối hợp giữa nhà trường gia đình - xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho HS, nhằm hình thành thế hệ
HS có đạo đức trong sáng, lối sống văn hóa, tuân thủ pháp luật; có trách nhiệm đối
với bản thân, gia đình và xã hội, có kỹ năng sống.
- Tiếp tục triển khai hiệu quả Thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT ngày
28/12/2017 của Bộ GDĐT hướng dẫn công tác tư vấn tâm lý cho HS phổ thông. Tổ
chức dạy tích hợp các nội dung tư vấn tâm lý HS trong các môn học chính khóa; bố
trí CB, GV kiêm nhiệm để thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho HS42.
- Triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm
2025”43. Các CSGD bằng nhiều hình thức phù hợp thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp
của HS, sinh viên và trang bị các kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp trong thời gian
học tập tại nhà trường. Tạo môi trường thuận lợi để hỗ trợ HS, sinh viên hình thành
và hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, góp phần tạo việc làm sau khi tốt
nghiệp ra trường. Tuyên truyền, hướng dẫn HS, sinh viên sử dụng, khai thác nguồn
thông tin, học liệu từ cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia về Đề
án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”44.
4.3. Công tác giáo dục thể chất, ngoại khoá và y tế trường học
- Các CSGD đã chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục thể
chất và thể thao trường học; tăng cường sức khỏe, trang bị kiến thức, kỹ năng, hình
thành thói quen tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên cho trẻ em, HS; gắn GD
thể chất, thể thao trong trường học với hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh cho trẻ
em, HS. Tiếp tục đưa môn Bơi lội vào dạy học chính khóa (phần thể thao tự chọn).
Nâng cao chất lượng GD thể chất trong trường học, bảo đảm 100% cơ sở GDMN,
GDPT thực hiện đầy đủ, có hiệu quả nội dung, chương trình môn học GD thể chất.

Thực hiện theo Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 11/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện; Kế hoạch số
80/KH-UBND ngày 15/02/2022 của UBND tỉnh An Giang; Kế hoạch số 336/KH-UBND ngày 18/02/2022 của Sở
GDĐT.
42 Trong học kỳ I, Sở GDĐT đã cử 148 giáo viên phổ thông các cấp tham gia lớp tập huấn tư vấn tâm lý HS do Bộ
GDĐT tổ chức. Qua đó bổ sung, tăng cường đội ngũ có chuyên môn nhằm từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt
động tư vấn tâm lý HS trong nhà trường.
43 Theo Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày
17/01/2018 của UBND tỉnh, Kế hoạch số 57/KH-SGDĐT ngày 02/4/2018 của Sở GDĐT
44 Theo Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ.
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- Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Bữa ăn học đường bổ sung dinh dưỡng
kết hợp vận động hợp lý” tại trường Tiểu học Bán trú Lê Lợi, thành phố Long
Xuyên, theo hướng dẫn của Bộ GDĐT, sau khi học sinh trở lại trường học trực tiếp.
- Các CSGD tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác y tế trường học
theo Thông tư số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016, từng bước bổ sung
đủ nhân viên có chuyên môn vào vị trí công tác y tế trường học; tiếp tục tham mưu
UBND tỉnh cho phép các trường sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu để
mua sắm, trang bị thêm một số vật dụng, phương tiện cần thiết nhằm phòng, chống
có hiệu quả dịch Covid-19 trong ngành. Thực hiện khá tốt công tác tuyên truyền
vận động HS mua bảo hiểm y tế45.
- Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, thực hiện chỉ
đạo của Bộ GDĐT, UBND tỉnh; ngành GDĐT đã chủ động phối hợp chặt chẽ với
chính quyền địa phương và các ban ngành, đoàn thể liên quan triển khai kịp thời các
giải pháp phòng, chống dịch bệnh. Thường xuyên khuyến cáo CC, VC, NLĐ và HS
không được chủ quan, lơ là, thực hiện nghiêm giải pháp 5K: “Khẩu trang – Khử
khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế"; hướng dẫn, đôn đốc các
đơn vị và CSGD thực hiện nghiêm việc khai báo y tế và cài đặt ứng dụng “An toàn
Covid-19” theo khuyến cáo của Bộ Y tế.
4.4. Công tác Đoàn, Đội, Hội
- Trong học kỳ I, Sở GDĐT và Tỉnh Đoàn ban hành Chương trình“Phối hợp
công tác giữa Sở Giáo dục và Đào tạo và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh An Giang
năm học 2021-2022”46. Theo đó, năm học 2021-2022 được bắt đầu khi tình hình
dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều hoạt động không thể tổ chức tập
trung được nên nhiều trường học đã linh hoạt, chủ động tổ chức bằng hình thức trực
tuyến như: viết thư, tặng quà, kết nghĩa với các khối lớp đầu cấp; thi thiết kế
infographic về Văn hóa ứng xử học đường; thi thiết kế poster giới thiệu sách; Đại
hội Liên, Chi đội; Đại hội Đoàn trường; Ngày hội HS sinh viên; trao thưởng các
danh hiệu Học sinh 3 tốt47, cuộc thi sáng tác video clip Tiếng Anh với chủ đề
“Starting – point” năm 202248…Nhằm cụ thể hóa các nội dung hoạt động, hai
ngành đã thống nhất ký kết các văn bản phối hợp tổ chức các hoạt động bổ ích, cụ
thể như Hội thi “Hành trình Tuổi 18” nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống
Học sinh, sinh viên (09/01/1950-09/01/2022) tỉnh An Giang năm 2022; Diễn đàn
chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp cho HS; Hội thi “Chỉ huy đội tài năng” gắn với
Trại Huấn luyện Chỉ huy Đội tỉnh An Giang lần thứ IV năm 2022; Trại huấn luyện
kỹ năng, nghiệp vụ Công tác Đội tỉnh An Giang khóa VI năm 2022; Hội thi
Olympic Tiếng Anh tỉnh An Giang năm 2022; Tuyên dương Nhà giáo trẻ tiêu biểu
tỉnh An Giang năm 2022; Hội thi Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh gắn với Lễ kỷ
niệm 81 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2022) và
các hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn các cấp 49. 100% huyện, thị, thành phố đều
ký kết Chương trình phối hợp giữa hai ngành, tổ chức các hoạt động trọng tâm theo
Tính đến ngày 31/12/2021, tỷ lệ mua BHYT của HS đạt 92.24 %.
Chương trình phối hợp số 07-CTrPH/TĐTN-SGDĐT ngày 14/10/2021.
47 Cả tỉnh có 45 em được khen thưởng.
48 Có 8 Đoàn trường THPT được trao giải; trong đó: Giải Nhất là Đoàn trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh.
49 Theo các Kế hoạch phối hợp số 89-KHPH/TĐTN-SGDĐT ngày 15/10/2021; số 90-KHPH/TĐTN-SGDĐT ngày
15/10/2021; số 91-KHPH/TĐTN-SGDĐT ngày 15/10/2021; số 92-KHPH/TĐTN-SGDĐT ngày 15/10/2021; số 93KHPH/TĐTN-SGDĐT ngày 15/10/2021; số 94-KHPH/TĐTN-SGDĐT ngày 15/10/2021; số 95-KHPH/TĐTN-SGDĐT
ngày 15/10/2021.
45
46

18
hướng cụ thể, thống nhất chủ trương, cơ chế, phù hợp với tình hình thực tế của từng
địa phương, đơn vị. Tập trung vào các hoạt động như: công tác giáo dục đạo đức,
giáo dục truyền thống; bảo hiểm y tế học đường; giới thiệu xét cấp học bổng, giải
thưởng của Đoàn - Đội phù hợp với tiêu chí đánh giá của từng đơn vị. Các hoạt
động tiếp tục được đổi mới theo hướng thiết thực và hiệu quả, góp phần nâng cao
chất lượng công tác Đoàn, Đội trường học và công tác giáo dục toàn diện trong các
nhà trường.
Sở đã ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi GV làm Tổng phụ trách Đội Thiếu
niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi tỉnh An Giang năm học 2021-2022, dự kiến thời
gian tổ chức cấp tỉnh trong tháng 3 năm 202250.
Trong học kỳ I, Sở GDĐT cũng đã phối hợp chặt chẽ với Hội Khuyến học tỉnh
tổ chức xét duyệt, cấp phát các loại học bổng (Học bổng Xổ số kiến thiết, Học bổng
Doãn Tới, Quỹ Tiếp sức Tài năng An Giang...) cho nhiều đối tượng HS, trong đó có
các em bị khiếm khuyết (tay, chân), hoàn cảnh khó khăn, các em học giỏi, tài năng,
tạo điều kiện cho các em tiếp tục đến trường, thực hiện ước mơ học tập cũng như có
cơ hội để phát huy năng lực, sở trường, tài năng của mình51.
4.5. Tình hình và kết quả triển khai các dự án, đề án, chương trình, kế hoạch
có liên quan đến giáo dục an toàn giao thông, giáo dục môi trường, giáo dục pháp
luật trong học sinh; vệ sinh nước sạch; phòng chống tai nạn thương tích, phòng
chống ma túy tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống HIV-AIDS, chăm sóc và bảo vệ
trẻ em; dân số kế hoạch hóa gia đình...
- Trong học kỳ I, Sở GDĐT đã triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm
52
2021 , chỉ đạo các CSGD đẩy mạnh công tác tuyên truyền với chủ đề: “Chung tay
bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh” bằng
nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế. Qua đó, đã tạo sự đồng
thuận của xã hội và huy động sự đóng góp về nguồn lực để thực hiện các chương
trình, mục tiêu vì trẻ em; tích cực hỗ trợ trẻ em nghèo, trẻ em mồ côi do ảnh hưởng
dịch bệnh Covid-19, trẻ em miền núi, trẻ em dân tộc thiểu số và trẻ em có hoàn
cảnh đặc biệt. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, địa phương triển khai thực
hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách nhằm giảm khoảng cách về cơ hội
phát triển và tiếp cận các dịch vụ chăm sóc y tế, giáo dục, bảo vệ, chăm sóc trẻ em,
nước sạch và các dịch vụ phúc lợi xã hội của trẻ em; bảo đảm thực hiện tốt hơn
quyền trẻ em, đặc biệt là trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số; xây dựng môi
trường sinh hoạt, vui chơi an toàn, lành mạnh và thân thiện.
- Nhận thức việc giáo dục an toàn giao thông (ATGT) cho HS là một trong
những nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, Sở GDĐT tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo
dục thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của GV
và HS trong việc chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, thường xuyên đội
mũ bảo hiểm, không chạy hàng 2,3, không sử dụng xe phân khối lớn khi chưa đủ

Thực hiện theo Thông tư số 52/2012/TT-BGDĐT ngày 19/12/2012 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Điều lệ Hội thi
giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi.
51 Trong học kỳ I, Hội Khuyến học tỉnh đã xét cấp học bổng các loại và hỗ trợ Tiếp bước đến trường cho 3.299 HS và
396 sinh viên, với tổng số tiến là 7.279.900.000 đồng. Ngoài ra, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang tặng
40.360 quyển tập, trị giá 276.570.000 đồng. Sở GDĐT đã giới thiệu để Quỹ Tiếp sức Tài năng An Giang xét khen thưởng
cho 03 GV tiêu biểu (01 GV THPT và 02 GV TH) và 07 HS đạt thành tích xuất sắc (02 học sinh đạt điểm cao nhất trong
kỳ thi TN THPT và 05 học sinh đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi cấp Quốc gia năm học 2020-2021).
52 Theo Văn bản số 1156/SGDĐT-CTTT ngày 04/5/2021 của Sở GDĐT.
50
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tuổi… khi tham gia giao thông, từng bước giảm thiểu tai nạn giao thông trong
trường học.
- Ngành GDĐT đã phối hợp với lực lượng Công an các cấp tổ chức triển khai
đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh và ngành
Công an trong công tác phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội, phòng
chống cháy nổ, phòng chống tín dụng đen, phòng chống vi phạm pháp luật trong
GV, HS, xây dựng trường học đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự… Với những
giải pháp đồng bộ, quyết liệt, nhìn chung trong học kỳ I, tình hình an ninh chính trị,
trật an toàn xã hội trong ngành được đảm bảo tốt, tạo điều kiện thuận lợi để ngành
duy trì tốt hoạt động giáo dục theo chức năng.
- Đa số các CSGD tổ chức “Tháng hành động quốc gia vì bình đẳng giới và
phòng chống bạo lực giới trên cơ sở giới”, “Tháng hành động quốc gia về phòng,
chống bạo lực gia đình”, Ngày gia đình Việt Nam, hưởng ứng Ngày Quốc tế xóa bỏ
mọi hình thức bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái;...với nhiều hoạt động truyền
thông phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, qua đó, tuyên truyền, vận
động, giáo dục, phổ biến kiến thức, các chính sách, chương trình, các văn bản pháp
luật liên quan đến phòng chống bạo lực gia đình một cách phù hợp, hiệu quả; tuyên
truyền về nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng và xã hội;
kế thừa những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của gia đình Việt Nam, tiếp thu có
chọn lọc các giá trị tiên tiến; đề cao trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị, nêu gương của
cán bộ trong việc xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững.
- Tiếp tục triển khai Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng
Chính phủ, Sở GDĐT đã chỉ đạo các CSGD phát động phong trào thi đua thực hiện
công tác phòng chống bạo lực gia đình; thi đua xây dựng gia đình hạnh phúc, ấm
no, tiến bộ, nuôi con giỏi, dạy con ngoan, “Nam hai giỏi”, “Nữ hai giỏi”. Triển khai
thực hiện có hiệu quả Luật Thanh niên cho CB, CC, VC, người lao động, tuyên
truyền về vị trí, vai trò của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...
4.6. Tồn tại, hạn chế
- Vẫn còn xảy ra tình trạng HS vi phạm quy định về ATGT, trong đó phổ biến
nhất là việc HS sử dụng xe phân khối lớn khi chưa đủ tuổi quy định. Nguyên nhân
do sự quan tâm giáo dục của gia đình còn hạn chế; sự phối hợp xử lý giữa nhà
trường với cơ quan chức năng trong xử lý HS vi phạm chưa thường xuyên, dứt
điểm.
- Còn nhiều đơn vị, cán bộ y tế chưa đạt trình độ chuẩn theo quy định nên chất
lượng, hiệu quả phục vụ chưa như mong muốn. Tỷ lệ HS tham gia BHYT chưa đạt
chỉ tiêu kế hoạch được giao (100%). Nguyên nhân do ảnh hưởng của dịch Covid19, một bộ phận PHHS gặp khó khăn về kinh tế; tất cả HS phải chuyển sang hình
thức học trực tuyến, nên công tác phối hợp, tuyên truyền vận động gặp nhiều khó
khăn.
- Công tác tuyên truyền, phổ biến, GD pháp luật về PCTP và TNXH tại một số
nơi chưa được quan tâm, đổi mới.
- Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, HS phải học trực tuyến nên việc
triển khai thực hiện Kế hoạch phối hợp số 51/KHLT-SGDĐT-TĐTN-HKH ngày
31/5/2017 giữa Sở GDĐT-Tỉnh Đoàn-Hội Khuyến học về phong trào nuôi heo đất
khuyến học gặp nhiều khó khăn, kết quả không đáng kể.
5. Kết quả việc nâng cao chất lượng đội ngũ GV và CB giáo dục
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- Đội ngũ toàn ngành cơ bản đáp ứng về số lượng và đảm bảo về chất lượng53,
từng bước được sắp xếp, bố trí, sử dụng hợp lý, đảm bảo chỉ tiêu biên chế theo quy
định, hiện tượng thừa, thiếu cục bộ GV đã từng bước đã được khắc phục.
- Công tác xây dựng đội ngũ được đổi mới toàn diện trên các mặt như tổ chức
thi tuyển, xét tuyển, sử dụng, bổ nhiệm, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công
chức, viên chức; công tác quy hoạch đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định và nhất là
phải đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, mang tính thiết thực và chính xác trên cơ sở
đó bố trí sắp xếp lại cho đúng người đúng việc, phân cấp quản lý về thuyên chuyển,
tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập để nâng cao chất
lượng, đáp ứng yêu cầu của ngành54. Các đơn vị tiếp tục thực hiện đổi mới và nâng
cao chất lượng công tác quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của đơn vị đảm bảo
công khai, dân chủ, đúng quy trình hướng dẫn.
- Thực hiện quản lý, đánh giá đội ngũ GV, VC quản lý theo chuẩn nghề
nghiệp GV, chuẩn hiệu trưởng do Bộ GDĐT ban hành bảo đảm thực chất, đúng quy
định. Rà soát công tác quản lý biên chế, tuyển dụng GV nhằm thu hút người đã tốt
nghiệp đại học ngành sư phạm các năm trước có nguyện vọng dạy học và sinh viên
mới tốt nghiệp tham gia dự tuyển bảo đảm số lượng và chất lượng đội ngũ đáp ứng
yêu cầu thực tiễn; tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày
03/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo
dục và y tế.
- Công tác đào tạo, bồi dưỡng CC, VC luôn được lãnh đạo Sở quan tâm, luôn
tạo mọi điều kiện để CC, VC tham gia học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ,
trình độ lý luận, chính trị, tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực quản lý,
năng lực giảng dạy, năng lực ứng dụng CNTT, đặc biệt là năng lực triển khai
CTGDPT 2018 với nhiều hình thức như học tập trung, ngắn hạn, tại chức, … nhằm
nâng cao chất lượng đội ngũ. Trong đó, chú trọng công tác bồi dưỡng đổi mới
phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực HS, phương pháp
dạy học tích hợp liên môn, cách thức tổ chức hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm
sáng tạo, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực HS...
- Phối hợp với các cơ sở đào tạo để tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực quản
lý giáo dục, năng lực giảng dạy cho đội ngũ CBQL và GV; thực hiện đào tạo, bồi
dưỡng theo đúng địa chỉ và nhu cầu sử dụng, gắn việc đào tạo, bồi dưỡng với công
tác quy hoạch và nhu cầu sử dụng lâu dài55. Đào tạo GV, CBQL giáo dục đạt chuẩn
và vượt chuẩn trình độ chuyên môn theo vị trí việc làm, phù hợp với thực trạng đội
ngũ và điều kiện của các CSGD; đào tạo nâng chuẩn trình độ GV, CBQL giáo dục
đảm bảo đúng lộ trình, đạt mục tiêu đề ra. Hằng năm, xây dựng Kế hoạch triển khai
Toàn ngành có 26,253 CB, GV, NV (1,624 CBQL, 21,024 GV, 3,605 NV). Trong đó, số CBQL đạt chuẩn 98.71%, GV
đạt chuẩn là 90.49%; CBQL trên chuẩn đạt 28.82%; GV trên chuẩn đạt 11,93%.(CBQL chưa đạt chuẩn 1.29%, GV chưa
đạt chuẩn 08.53%.
54 Để chuẩn bị cho năm học 2021-2022, ngành đã tổ chức giải quyết thuyên chuyển cho 48 hồ sơ cấp THPT trong tỉnh/
148 hồ sơ xin chuyển; 02 hồ sơ ngoài tỉnh chuyển đến được tiếp nhận. Đối với các đơn vị trực thuộc phòng GDĐT: giải
quyết 190 hồ sơ, trong đó cấp THCS 91 hồ sơ, cấp tiểu học 79 hồ sơ và cấp mầm non 20 hồ sơ, thực hiện theo phân cấp
quản lý, phòng GDĐT tham mưu UBND huyện giải quyết thuyên chuyển theo quy định. Hoàn thành Kế hoạch số
2536/KH-SGDĐT ngày 09/9/2021 về tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập trực
thuộc Sở GDĐT năm 2021. Tuyển vị trí GV được 95/112 vị trí, tuyển vị trí nhân viên được 16/26 vị trí. Các huyện đang
trong quá trình tổ chức tuyển dụng.
55 Phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Cán bộ Quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí
Minh được Bộ GDĐT giao để bồi dưỡng hiệu quả 09 mô-đun cho CBQL, GV cốt cán triển khai CTGDPT 2018; phối
hợp các nhà xuất bản có SGK được UBND tỉnh phê duyệt tổ chức hướng dẫn sử dụng SGK đảm bảo chất lượng, tiến độ,
đáp ứng yêu cầu viên chức quản lý, GV và HS trên địa bàn tỉnh.
53
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thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của GV MN, TH, THCS theo
quy định tại Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Thủ tướng Chính
phủ56.
- Tiếp tục rà soát, kiểm tra lại các văn bằng, chứng chỉ về trình độ chuyên môn
nghiệp vụ của người làm việc ở từng vị trí việc làm được tuyển dụng, chức danh
nghề nghiệp được bổ nhiệm57. Rà soát theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020
của Ban Bí thư về xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức,
viên chức. Từng cá nhân có kế hoạch tự học tập, bồi dưỡng theo lộ trình nhằm đạt
các tiêu chuẩn theo qui định, nhất là trình độ ngoại ngữ, tin học.
- Thường xuyên rà soát, triển khai thực hiện đầy đủ hệ thống văn bản quy
phạm pháp luật liên quan đến chính sách về công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao
chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQL theo Luật Giáo dục năm 2019; thực hiện đầy
đủ, kịp thời chế độ tiền lương và các phụ cấp theo lương, trợ cấp khác, tham mưu
cấp có thẩm quyền các chính sách, cơ chế mang tính đặc thù về phát triển đội ngũ
GV và CBQL.
- Triển khai thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức nhà giáo theo Quyết
định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.
Phát huy vai trò và trách nhiệm nêu gương của CBQL, nhà giáo về đạo đức, lối
sống. Xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học; xử lý nghiêm các CBQL,
GV, NV, NLĐ có hành vi bạo lực, xâm hại thể chất, tinh thần đối với HS; quan tâm,
nhắc nhở đội ngũ trong toàn đơn vị thực hiện tốt công tác nêu gương trước HS, có
hành vi giao tiếp, ứng xử văn hóa, văn minh, kể cả trong sử dụng mạng xã hội; xử
lý nghiêm các hành vi, phát ngôn vi phạm đạo đức nhà giáo và pháp luật Việt Nam
(Luật Trẻ em, Luật Viên chức, Luật An toàn giao thông,...).
* Tồn tại, hạn chế
- Vẫn còn tình trạng GV thừa thiếu cục bộ theo từng CSGD 58. Công tác tuyển
dụng GV Ngoại ngữ, Tin học các cấp học chưa đáp ứng nhu cầu chuẩn bị CT
GDPT 2018.
- Một số chính sách hỗ trợ cho đội ngũ nhà giáo gặp khó khăn, chưa tạo động
lực cho VC được tuyển dụng mới phát huy tối đa năng lực cá nhân do chính sách
xếp lương cho GV MN, TH, THCS (mới tuyển dụng) còn bất cập; chưa chuyển xếp
lương GV theo quy định mới
- Việc cập nhật cơ sở dữ liệu về công tác tổ chức của một số đơn vị còn chậm,
chưa chính xác, dẫn đến việc thống kê đội ngũ toàn ngành gặp khó khăn.
6. Kết quả việc huy động các nguồn lực, tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị
bảo đảm chất lượng các hoạt động GDĐT
6.1. Việc đầu tư CSVC, thiết bị đảm bảo hoạt động GDĐT
- Ngân sách đầu tư xây dựng CSVC trường học năm 2021 các dự án do Sở
GDĐT làm chủ đầu tư là 18.210 triệu đồng (vốn năm 2020 kéo dài là 5.444 triệu
Theo Kế hoạch, năm 2021 nâng chuẩn 374 GV, trong đó MN (14), TH (256), THCS (104).
Rà soát, điều chỉnh vị trí việc làm nhân viên thiết bị, thí nghiệm (theo Thông tư số 14/2020/TT-BGDĐT ngày
26/5/2020); Đối với viên chức mới được tuyển vào các vị trí nhân viên (Văn thư, kế toán, thiết bị, thí nghiệm, thủ quỹ,
giáo vụ, chăm sóc trẻ khuyết tật, ...) đang tập sự tại các hạng CDNN có yêu cầu chứng chỉ CDNN phù hợp, thủ trưởng
đơn vị tạo điều kiện để viên chức học tập đạt tiêu chuẩn theo quy định.
58 Năm học 2021-2022, số lượng chỉ tiêu tuyển dụng toàn ngành là 1046 nhu cầu; trong đó 919 vị trí GV và 127 vị trí
NV (THPT 138, THCS 165, TH 255, MN 488).
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đồng59. Sở GDĐT tranh thủ nguồn vốn của tỉnh tổ chức mua sắm trang thiết bị phục
vụ giảng dạy bộ môn tin học, ứng dụng CNTT trong giảng dạy các bộ môn phục vụ
CT GDPT 201860. Ngoài ra, Sở đã đề xuất và được Chương trình Giáo dục Trung học
2 thống nhất tài trợ thiết bị cho 12 đơn vị thuộc các địa bàn có điều kiện kinh tế khó
khăn (02 THPT, 10 THCS61) và 01 trường Trẻ em khuyết tật tỉnh, nhằm bổ sung thêm
các thiết bị hỗ trợ công tác quản lý, dạy và học tại đơn vị. Hiện nay, các đơn vị đã hoàn
tất công tác tiếp nhận, nghiệm thu, các thiết bị được trang cấp đang được khai thác hiệu
quả tại các đơn vị.
- Chuẩn bị cho năm học mới 2021-2022, ngành GDĐT đã đầu tư sửa chữa,
chỉnh trang CSVC (xây dựng hàng rào, quét vôi phòng học, làm mới bảng tên
trường, hàng rào, nâng cấp phòng học, phòng làm việc, nhà vệ sinh, đóng sửa bàn
ghế bị hư,…) với tổng kinh phí  7.200 triệu đồng (kinh phí trường  4.901 triệu
đồng, xã hội hóa  2.316 triệu đồng). Nhìn chung CSVC (phòng học, bàn ghế, các
công trình phụ, trang thiết bị dạy học, đồ chơi trẻ em,… đủ đáp ứng cho năm học
mới. Tiếp tục đầu tư xây dựng nhà vệ sinh và công trình nước sạch trong các
CSGD; không đưa vào sử dụng các công trình trường, lớp học, nhà vệ sinh chưa
bảo đảm an toàn theo quy định.
- Căn cứ Quyết định số 1436/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính
phủ Phê duyệt Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình GDMN và GDPT
giai đoạn 2017 – 2025, các Thông tư ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu,
tiêu chuẩn CSVC các trường MN, TH, THCS, THPT và các văn bản hướng dẫn của
Bộ GDĐT, Ngành GDĐT tỉnh An Giang đã hoàn tất việc thực hiện công tác khảo
sát CSVC, thiết bị dạy học toàn tỉnh; đồng thời đã khái toán kinh phí dự kiến phân
kỳ thực hiện Đề án bảo đảm CSVC cho chương trình GDMN và GDPT giai đoạn
2021 – 2025 theo lộ trình thực hiện đổi mới chương trình GDPT với tổng kinh phí
khoảng 7.201.490 triệu đồng62. Tuy nhiên, do kinh phí lớn, tỉnh khó có thể cân đối
theo đề xuất của ngành GDĐT, sau khi rà soát các công trình bức xúc, buộc phải đầu
tư nhằm đáp ứng cơ bản được các yêu cầu theo lộ trình đổi mới, Sở GDĐT đề xuất
trong giai đoạn đầu tập trung đầu tư Phòng học (gồm cải tạo sửa chữa và xây dựng
mới), Phòng bộ môn Tin học giai đoạn 2021 – 2025 cho toàn cấp TH63. Hiện nay,
các nguồn kinh phí đầu tư phục vụ CT GDPT đã được HĐND tỉnh thông qua, các
chủ đầu tư64 đang hoàn thiện Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trình cấp thẩm
quyền phê duyệt bắt đầu triển khai từ năm 2023. Ngoài ra, căn cứ vào danh mục
thiết bị dạy học tối thiểu do Bộ GDĐT ban hành theo lộ trình đổi mới SGK, ngành

Trong đó: vốn Xổ số kiến thiết: 2.438 triệu đồng; vốn ADB: 3.006 triệu đồng ), vốn 2021 XSKT: 12.766 triệu đồng;
Các CSGD đã chủ động từ nguồn kinh phí được cấp đầu tư bổ sung, sửa chữa trang thiết bị, các loại sách phục vụ công
tác dạy và học  6.380 triệu đồng.
60 Mua sắm thiết bị 22 phòng học dự án THPT Nguyễn Chí Thanh; Trang bị tài liệu tham khảo tiếng Anh cho học sinh và
giáo viên; Mua sắm bàn ghế HS năm 2021 thuộc Dự án Mua sắm bàn ghế học sinh cho các cấp học trên địa bàn tỉnh An
Giang (5.159 bộ + 814 bộ BS) với tổng kinh phí  27.800 triệu đồng.
61 Công văn 1176/SGDĐT-CNTTQLTVTB ngày 05/5/2020.
62 Xây dựng cơ bản: 4.433.915 triệu đồng; thiết bị dạy học: 2.767.575 triệu đồng.
63 Phòng học cần đầu tư xây dựng mới: 795 phòng; Phòng học cần cải tạo sửa chữa: 2.097 phòng; Phòng bộ môn Tin học
đầu tư xây dựng mới: 195 phòng; Phòng bộ môn Tin học cải tạo sửa chữa: 30 phòng. Tổng kinh phí thực hiện 996.300
triệu đồng, trong đó: Đầu tư xây dựng, cải tạo Phòng học: 791.550 triệu đồng; Đầu tư mới, cải tạo phòng bộ môn Tin
học: 204.750 triệu đồng.
64 Ban QLDA huyện, thị, thành: Chủ đầu tư cơ sở vật chất Lớp 1; Ban QLDA tỉnh: Chủ đầu tư TBDHTT lớp 2, lớp 6.
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GDĐT đã rà soát lại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu sẵn có tại các đơn vị, trên
cơ sở đó đề xuất danh mục trang bị bổ sung đảm bảo theo lộ trình thay SGK65.
- Hầu hết các CSGD đều thực hiện các khoản chi bằng hình thức chuyển khoản
qua ngân hàng (trên 90%). Tình hình tạm ứng tiền mặt và thanh toán tạm ứng qua kho
bạc cũng giảm khá nhiều so với trước đây (trên 95%). Từ đó, đảm bảo tốt việc quản lý
quỹ, hạn chế tồn quỹ tiền mặt vượt hạn mức quy định, đồng thời tránh rủi ro khi mang
lượng tiền lớn di chuyển từ kho bạc đến đơn vị.
- Công tác kiểm tra, thẩm tra báo cáo quyết toán các đơn vị trực thuộc đảm bảo
theo kế hoạch đã đề ra; việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lý tài chính, tài sản
từng bước triển khai sâu rộng trong toàn ngành, hỗ trợ cán bộ chuyên môn hạn chế
các sai sót khi thực hiện thao tác thủ công.
- Công tác thư viện trường học: Tổng kinh phí đầu tư sách, báo, tạp chí, trang
thiết bị trong học kì I năm học 2021 – 2021 là 8.358.078.000 đồng66. Ngoài ra các
đơn vị còn huy động xã hội hóa các nguồn lực để đầu tư cho thư viện được 6.952
bản sách67, trị giá: 689.326.000 đồng.
+ Các CSGD chuẩn bị các điều kiện phục vụ thay SGK lớp 2 và lớp 6, SGK
(theo số lượng phụ huynh HS đăng ký) đã được phân phát đến các trường trước
ngày tựu trường.
+ Trong học kỳ I năm học 2021-2022, Sở GDĐT đã triển khai kế hoạch kiểm
tra chuyên đề và công nhận danh hiệu thư viện trường học68, đã phân cấp về một số
Phòng GDĐT, Sở chỉ tiến hành kiểm tra xác suất.
6.2. Tình hình ngân sách đầu tư cho GDĐT
- Năm 2021 dự toán thu – chi NSNN được giao cho sự nghiệp giáo dục cấp
tỉnh là 565,3 tỷ đồng (Năm 2020 là 524 tỷ đồng).
- Ngân sách cấp để giải quyết chế độ cho GV, NV các xã miền núi, vùng có
điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn (theo Nghị định 61/2010/NĐ-CP, Nghị
định 116/2013/NĐ-CP và Nghị định 76/2019/NĐ-CP) là 13,6 tỷ đồng, đến thời
điểm hiện tại đã được thực hiện đúng, đủ, kịp thời.
6.3. Công tác huy động xã hội hóa giáo dục
- Sở GDĐT đã phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh, triển khai thực hiện Đề án
“Vận động xây dựng Quỹ Khuyến học cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh An
Giang” (giai đoạn 2021-2025). Thông qua việc thực hiện Đề án này, nhằm hiện
thực hóa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về đẩy mạnh hoạt động
khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; đồng thời triển khai thực hiện tốt
Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về tăng cường
huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư phát triển GDĐT; tiếp tục đẩy mạnh công
tác xã hội hóa giáo dục, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tạo điều
kiện cho HS, nhất là con em các gia đình có hoàn cảnh khó khăn được đến trường;
Thiết bị dạy học tối thiểu Lớp 1: Trang bị năm 2020 tổng kinh phí 6,3 tỷ đồng; Năm 2021 tổng kinh phí 4,5 tỷ đồng;
Thiết bị dạy học tối thiểu Lớp 2, Lớp 6: Dự kiến tổng kinh phí trang bị trong năm 2021 khoảng 51,5 tỷ đồng.
66 Trong đó: Sở GDĐT đầu tư sách tham khảo Tiếng Anh THCS cho các đơn vị trường là 15.000 bản, trị giá
747.600.000 đồng. Phòng GDĐT trang bị 69.839 bản sách (SGK: 16.740 bản, Sách GV: 9.565 bản, Sách tham khảo:
43.534 bản) và trang thiết bị cho thư viện, trị giá: 1.526.840.000 đồng. Các đơn vị trường học tự trang bị sách (SGK:
74.304 bản, Sách nghiệp vụ GV: 23.465 bản, Sách tham khảo: 48.493 bản),báo tạp chí và trang thiết bị cho thư viện, trị
giá: 6.083.638.000 đồng.
67 SGK: 2.131 bản, Sách nghiệp vụ GV: 503 bản, Sách tham khảo: 4.318 bản.
68Kế hoạch số 3098/KH-SGDĐT ngày 22/10/2021 của Sở GDĐT về kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn công
tác Thư viện và kiểm tra công nhận danh hiệu thư viện trường học năm học 2021-2022 .
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động viên, khích lệ tinh thần thi đua học tập, rèn luyện trong HS, học viên, từng
bước nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nguồn nhân lực tỉnh nhà.
- Lãnh đạo từng đơn vị thường xuyên rà soát hệ thống các văn bản, chính sách
về xã hội hóa, các quy định về huy động các nguồn lực xã hội cho giáo dục; kịp thời
cập nhật những chủ trương, định hướng mới về xã hội hóa giáo dục.
- Trong học kỳ I năm học 2021-2022, các CSGD đã huy động từ các nguồn lực
hơn 2,3 tỷ đồng phục vụ cho việc bổ sung trang thiết bị dạy học, duy tu, sửa chữa
CSVC, trao học bổng cho HS,…
6.4. Việc đổi mới quản lý tài chính
Thực hiện theo hướng công khai, minh bạch góp phần nâng cao hiệu quả các
mặt công tác của ngành. Việc hướng dẫn các đơn vị thực hiện nghiêm Thông tư số
36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT69 và Thông tư số
61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính70 được thực hiện thường
xuyên71.Việc tổ chức thu, quản lý và sử dụng dịch vụ giáo dục thực hiện đúng quy
định.
+ Thực hiện chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt tại các CSGD, Sở
GDĐT đã ban hành các hướng dẫn các đơn vị. Thời điểm hiện tại, số tham gia
không dùng tiền mặt đạt 11.650/ 298.126 người, tỷ lệ 7,07% so với tổng số HS72.
100 % đơn vị thực hiện các phương thức chi không dùng tiền mặt, nhiều đơn vị đạt
từ 90 - 98%; tỷ lệ thấp nhất đối với vùng thành thị trên 82% và vùng nông thôn trên
71%. Trong đó, các đơn vị trực thuộc Sở đạt 94,90%; Các đơn vị thuộc phòng
GDĐT đạt 95,07%73.
6.5.Tồn tại, hạn chế
- Việc quản lý tài sản đất còn nhiều bất cập, giai đoạn hiện tại vẫn còn các đơn
vị chưa hoàn thiện thủ tục, hồ sơ pháp lý đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất theo quy định.
- Việc tổ chức thực hiện các thủ tục đầu tư công trung hạn vẫn còn nhiều bất
cập, hạn chế, việc triển khai còn lúng túng, chậm tiến độ, dẫn đến việc giải ngân
cuối năm chưa cao.
- Việc quản lý dự án công trình một số Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng còn
hạn chế; công tác giám sát cộng đồng còn mang tính hình thức chưa có kế hoạch
kiểm tra giám sát thiết thực; vẫn còn một số nhà thầu năng lực còn hạn chế khi thi
công dẫn đến lỗi về mặt kỹ thuật hoặc thực hiện hợp đồng chậm tiến độ.
- Nguồn thu xã hội hóa ngày càng khó khăn, do đời sống của người dân còn
nghèo, mức thu nhập còn thấp, nhất là trong năm 2021, đại dịch Covid-19 đã ảnh
Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDDT thay thế Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày
07/05/2009 về ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với các CSGD.
70 Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán
ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Quy chế thực hiện công khai đối với các CSGD.
71 Đến nay, 100% các đơn vị trường học đều thực hiện công khai đúng theo các yêu cầu tại Thông tư số 36/2017/TTBGDĐT của Bộ GDĐT và Thông tư số 61/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính.
72 Năm 2020: Số thu không dùng tiền mặt là 8,140 tỷ đồng/ 208,845 tỷ đồng tổng thu (chiếm 5,47%, trong đó, đơn vị trực
thuộc Sở chiếm 8,98%, đơn vị trực thuộc phòng GDĐT chiếm 1,95%. Năm 2021: Số thu không dùng tiền mặt là 11,831
tỷ đồng/ 217,252 tỷ đồng tổng thu (chiếm 8,67%, trong đó, đơn vị trực thuộc Sở chiếm 14,03%, đơn vị trực thuộc phòng
GDĐT chiếm 3,31%.
73 Năm 2020: Số chi không dùng tiền mặt là 2.981,3 tỷ đồng/ 3.289,2 tỷ đồng tổng chi (chiếm 92,29 %, trong đó, đơn vị
trực thuộc Sở chiếm 94,59%, đơn vị trực thuộc phòng GDĐT chiếm 89,99%. Năm 2021: Số chi không dùng tiền mặt là
3.071,9 tỷ đồng/ 3.32,0 tỷ đồng tổng chi (chiếm 94,55%, trong đó, đơn vị trực thuộc Sở chiếm 94,9%, đơn vị trực thuộc
phòng GDĐT chiếm 95,07%).
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hưởng lớn đến đời sống, thu nhập của người dân, nhất là các trường tại vùng miền
núi, vùng có đông đồng bào dân tộc, đời sống đại bộ phận gia đình HS còn nhiều
khó khăn, số doanh nghiệp trên địa bàn không nhiều và tiềm lực kinh tế chưa mạnh.
- Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên đã không thực hiện
công tác kiểm tra chuyên đề theo kế hoạch. Công tác kiểm tra công nhận danh hiệu
thư viện được thực hiện theo hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp74. Công tác kiểm
tra duy trì đạt chuẩn ở các đơn vị cũng chưa được thực hiện thường xuyên, một số
đơn vị không duy trì được mức đạt chuẩn.
- Một số viên chức thư viện, kế toán còn yếu kém về nghiệp vụ, chưa tâm
huyết với nghề, chưa năng động sáng tạo trong công việc, chưa đáp ứng trước yêu
cầu đổi mới .
7. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong GDĐT,
trước hết là để thích ứng với tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, có
thể còn kéo dài
- Sở GDĐT tổ chức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ
công trực tuyến tập trung, thống nhất qua địa chỉ truy cập trên môi trường mạng là:
https://motcua.angiang.gov.vn75. Triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến (mức
độ 3, 4) tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tỉnh đồng thời tích hợp vào Cổng dịch
vụ công quốc gia. Trong năm 2021, Sở GDĐT đã phối hợp Sở Thông tin và Truyền
thông đồng bộ toàn bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở lên
Cổng dịch vụ công quốc gia.
- Sở GDĐT đã triển khai thực hiện việc tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý
văn bản điện tử trên phần mềm quản lý văn bản và chỉ đạo điều hành iOffice 4.0
đúng theo quy định76, tổ chức thực hiện việc lưu trữ hồ sơ công việc bằng hình thức
lưu trữ điện tử trên phần mềm văn phòng điện tử iOffice 4.0; 100% văn bản được
ký số lưu chuyển qua môi trường mạng. Việc sử dụng các phần mềm của các đơn vị
thực hiện tốt, đáp ứng được yêu cầu thiết yếu trong quản lý, điều hành công việc77.
- Các CSGD chủ động trong việc đầu tư hạ tầng CNTT, nâng cao chất lượng
ứng dụng CNTT trong dạy học và quản lý giáo dục; tăng cường công tác đảm bảo
an toàn an ninh thông tin trên môi trường mạng.
+ Tất cả các CSGD đều sử dụng máy tính kết nối mạng Internet phục vụ công
tác quản lý và trao đổi thông tin, báo cáo lên cấp trên qua hệ thống mail và phần
mềm trực tuyến. Khai thác và sử dụng có hiệu quả cơ sở dữ liệu chung của ngành
(địa chỉ http://csdl.moet.gov.vn) và các phần mềm quản lý khác, đảm bảo kết nối
liên thông dữ liệu với phần mềm cơ sở dữ liệu chung của ngành.
+ Hầu hết các CSGD đều ứng dụng CNTT trong công tác quản lý hồ sơ, sổ
sách, không còn xử lý thủ công. Mỗi đơn vị đều có trang bị máy vi tính và đường
Trong học kỳ I, năm học 2021-2022, số thư viện được kiểm tra và công nhận đạt chuẩn là 07 đơn vị (HKI năm học 20202021 là 26 đơn vị); nâng tổng số thư viện đạt chuẩn trong toàn tỉnh là 353 thư viện, đạt tỷ lệ 67,5%; kiểm tra và công nhận
lại thư viện duy trì đạt chuẩn cho 07 đơn vị (HKI năm học 2020-2021 là 14 đơn vị).
75 Thực hiện theo Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành quy
chế hoạt động cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh An Giang.
76 Thực hiện theo Quyết định số 50/2018/QĐ-UBND ngày 28/11/2018 của UBND tỉnh An Giang ban hành Quy chế tiếp
nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trên phần mềm quản lý văn bản và chỉ đạo điều hành trên môi trường
mạng giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang và Quyết định số 81/2019/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của
UBND tỉnh An Giang sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 50/2018/QĐ-UBND
ngày 28/11/2018.
77 Các phần mềm quản lý của các trường học: EMIS online; quản lý HS và điểm số (SMAS, QLTH.VN), PCGD- XMC;
quản lý nhân sự PMIS, quản lý thư viện, thiết bị; phần mềm quản lý tài chính, tài sản (MISA), Phần mềm V-BHXH.
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truyền internet để nhân viên có điều kiện thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; hỗ trợ
GV và HS truy cập internet tìm kiếm thông tin, tài liệu.
+ Các CSGD đã thực hiện đa dạng các hình thức dạy học phù hợp với tình
hình thực tế khi HS chưa thể đến trường: Dạy học trực tuyến, dạy học qua truyền
hình, đăng tải video bài giảng trên trang web của nhà trường… theo hướng chủ
động, linh hoạt, lựa chọn nội dung trọng tâm, cốt lõi để giảng dạy, rèn luyện các kỹ
năng cơ bản cần thiết cho HS, các tiết dạy có ứng dụng CNTT của GV ngày càng
phát huy hiệu quả, GV xây dựng nguồn tài liệu, bài giảng điện tử giảng dạy trực
tuyến giúp HS có thể tự học, tự rèn luyện tại nhà. Tổ chức các phương án dạy học
trực tuyến qua môi trường internet thông qua các ứng dụng: Viettel Study, VNPT
elearning, K12 Online, Dạy học qua truyền hình, Zalo, Zoom Meeting, Google
Meet, tài liệu trực tuyến, ngân hàng video bài giảng... và các phần mềm dạy học
trực tuyến phù hợp khác. Các CSGD phần lớn sử dụng hệ thống thông dụng là
Google Meet để dạy trực tuyến vì tiện lợi, miễn phí, số lượng 100 HS/lớp, đường
truyền âm thanh, hình ảnh rõ, đáp ứng cho học tập, tương tác tốt. Ngoài Google
Meet, một số trường cũng sử dụng Microsoft Teams để tổ chức họp, HS sinh hoạt
dưới cờ... do hệ thống này có thể hỗ trợ cho hàng ngàn điểm cầu cùng lúc. Nhà
trường lựa chọn sử dụng các giải pháp như Google forms, phần mềm miễn phí hoặc
chuyên dụng hay hệ thống LMS ... phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị để tổ
chức kiểm tra đánh giá học sinh. Đến nay các CSGD dần đạt được mục tiêu từng
bước đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong tổ chức dạy học, bước đầu góp phần
thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục.
+ Xây dựng các công cụ hỗ trợ, kho tài liệu, học liệu dùng chung tạo thành
ngân hàng video bài giảng phù hợp với điều kiện của các CSGD, giới thiệu các
nguồn, kênh thông tin, tài liệu để hỗ trợ hoạt động dạy và học trong điều kiện
phòng, chống dịch.
- Tổ chức kỳ thi nghề phổ thông bằng hình thức trực tuyến trên phần mềm
K12 Online do Viettel cung cấp. Kết quả kỳ thi cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu.
- Phối hợp VNPT triển khai ứng dụng phần mềm tuyển sinh vào lớp 10 từ năm
học 2022-2023 bằng hình thức trực tuyến. Phần mềm hỗ trợ công tác đăng ký thi
trực tuyến, thiết kế phòng thi, xếp số báo danh, cập nhật điểm thi, xét tuyển và phúc
khảo kỳ thi.
* Tồn tại, hạn chế
- Hạ tầng và trang thiết bị CNTT thiếu đồng bộ tại các CSGD, một số thiết bị
CNTT đã được trang bị lâu, hết hạn sử dụng, cấu hình yếu, truy cập chậm nhưng
chưa được thay thế gây khó khăn trong quá trình sử dụng.
- Còn khá nhiều CSGD chưa quan tâm đúng mức việc đẩy mạnh ứng dụng
CNTT trong công tác quản lý, dạy học và kiểm tra đánh giá, chưa quan tâm đầu tư
triển khai tốt các hoạt động như quản lý hồ sơ, sổ điểm hay triển khai các phần mềm
tiện ích khác trong dạy học và đánh giá kết quả học tập của HS...
8. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật
GDĐT
Căn cứ hướng dẫn số 3950/BGDĐT-TTr ngày 10/9/2021 của Bộ GDĐT hướng
dẫn thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2021-2022 và Chỉ thị số 800/CTBGDĐT ngày 24/8/2021 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về nhiệm vụ và giải pháp năm học
2021-2022 về thực hiện nhiệm vụ 2021-2022 ứng phó với dịch bệnh Covid- 19, tiếp tục
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thực hiện mục tiêu đổi mới, kiên trì chất lượng giáo dục; Sở GDĐT đã ban hành Kế
hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2021-202278, Hướng dẫn thực hiện nhiệm
vụ công tác kiểm tra của phòng GDĐT và công tác kiểm tra nội bộ của các đơn vị
trực thuộc, năm học 2021-202279. Kế hoạch thanh tra cụ thể, đủ yêu cầu nội dung
của cuộc thanh tra, phù hợp với đặc điểm, hoàn cảnh của địa phương và yêu cầu của
Thanh tra Bộ. Ngành luôn quan tâm đến công tác kiểm tra và xử lý vi phạm tại các
CSGD; kiểm tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm hoặc những vấn đề nóng
mà dư luận xã hội quan tâm.
- Trong học kỳ I, năm học 2021-2022, Sở đã thực hiện thanh tra chuyên ngành: 01
cuộc (về việc tổ chức dạy thêm, học thêm và thu chi đầu năm học của 01 trường
THPT) và tổ chức 01 cuộc kiểm tra bằng hình thức trực tuyến về việc thực hiện các
nhiệm vụ đầu năm học ở 06 phòng GDĐT, 03 trường tiểu học; 02 trường THCS và
05 trường THPT.
- Công tác kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân:
+ Sở GDĐT thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định về tiếp công dân, giải
quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo. Các đơn thư đều được quan tâm giải quyết đúng
quy định. Không để xảy ra tình trạng tụ tập thành đoàn đông người.
+ Các thông tin liên quan phản ánh qua các nguồn thông tin (đơn, thư, thông tin
điện tử, cơ quan, đơn vị chuyển đến) đều được Giám đốc chỉ đạo xem xét thẩm quyền xử
lý giải quyết dứt điểm, đến cuối học kỳ I không có trường hợp tồn đọng, kéo dài. Đang
thụ lý giải quyết 01 đơn tố cáo thủ trưởng đơn vị trực thuộc Sở. Những nội dung không
thuộc thẩm quyền giải quyết, đã hướng dẫn đến các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem
xét xử lý80.
* Tồn tại, hạn chế
- Do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid-19, một số nội dung thanh kiểm tra
không thể thực hiện theo kế hoạch, dời sang học kỳ II hoặc kiểm tra bằng hình thức
trực tuyến.
- Một số trường hợp người gửi đơn không chấp hành theo trình tự thủ tục do
Luật Khiếu nại, Tố cáo quy định và không thực hiện theo hướng dẫn xử lý đơn của
cơ quan có thẩm quyền.
9. Đẩy mạnh công tác truyền thông
- Công tác truyền thông được ngành GDĐT đặc biệt chú trọng, ngay từ đầu năm
học, ngành đã chủ động phối hợp với cơ quan thông tấn, báo chí (Đài Phát thanh –
Truyền hình An Giang, Báo An Giang, Đài truyền thanh các huyện, Trạm truyền
thanh các phường, xã, thị trấn) thực hiện tuyên truyền với nội dung và hình thức
phong phú: Tuyên truyền Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục; truyền thông về
chủ trương ứng phó với dịch Covid-19, các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ kép,
vừa thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa hoàn thành
chương trình giáo dục năm học với phương châm “dừng đến trường, không dừng
học”, các mục tiêu củng cố chất lượng giáo dục trong điều kiện học trực tuyến, kế
hoạch tổ chức hoạt động giáo dục linh hoạt, thích ứng trong điều kiện dịch bệnh
Kế hoạch số 14/KH-TTS ngày 20/9/2021 của Thanh tra Sở được phê duyệt tại Quyết định 1507/QĐ-SGDĐT ngày
22/9/2021 của Giám đốc Sở GDĐT.
79 Hướng dẫn số 2674/HD-SGDĐT ngày 20/9/2021.
80Số đơn thư, thông tin phản ánh đã nhận: 9 đơn, đã xử lý: 8 đơn (đang thụ lý giải quyết: 01 đơn tố cáo, chuyển: 01 đơn
tố cáo không thuộc thẩm quyền, hướng dẫn 01 đơn khiếu nại gửi không đúng thẩm quyền). Tiếp công dân: 08 lượt. Nội
dung: Phản ánh việc xếp loại hạnh kiểm HS, xếp loại viên chức, thi đua, khen thưởng, mâu thuẫn dân sự.
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Covid-19, tuyên truyền về Chương trình “Sóng và máy tính cho em”, việc không
thu học phí học kỳ I, năm học 2021-2022; tuyên truyền kỹ năng tham gia học trực
tuyến an toàn; giáo dục HS ý thức phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe bản thân
và gia đình; các thông điệp 5K, 5T – “pháo đài” chống dịch Covid-19; thông tin lịch
phát sóng, dạy học trên truyền hình, những biện pháp khắc phục các tác động của
dịch bệnh trong ngành GDĐT... Các CSGD giữ mối liên hệ chặt chẽ với PHHS,
tranh thủ sự đồng thuận, cảm thông, đồng hành, chia sẻ của PHHS với những khó
khăn của nhà trường trong giai đoạn hiện nay; thống nhất với PHHS một số khung
giờ dạy học phù hợp để phân hóa lớp học theo điều kiện sinh hoạt của HS trong
ngày; nắm bắt thông tin và kịp thời giải quyết những phản ánh liên quan đến quyền
lợi học tập của HS; phối hợp chặt chẽ với gia đình theo dõi, quản lý sức khỏe của
HS để phòng ngừa, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh nhằm xử lý,
ngăn chặn kịp thời.
- Ngành GDĐT chủ động trong việc cung cấp thông tin cho báo chí; phối hợp
với các cơ quan truyền thông trung ương và địa phương; thông tin kịp thời về các
hoạt động, chỉ đạo điều hành, chủ trương của ngành và địa phương đến CBQL, GV,
NV, HS, PHHS để người dân hiểu rõ và đồng thuận với chủ trương, quá trình đổi
mới căn bản, toàn diện GDĐT, tranh thủ sự ủng hộ và phối hợp tích cực của nhân
dân; các cơ quan, đơn vị, đoàn thể và lực lượng xã hội. Nắm bắt, xử lý kịp thời các
vấn đề “nóng” về GDĐT của địa phương mà báo chí truyền thông phản ánh; thường
xuyên, sâu sát nắm bắt thông tin, tư tưởng đội ngũ nhà giáo và CBQL; đề xuất giải
quyết, xử lý kịp thời các tâm tư, nguyện vọng chính đáng của CBQL và GV, tạo
động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ; kịp thời thông tin cơ quan báo chí, truyền
thông kết quả xử lý của ngành.
- Sở GDĐT đã chỉ đạo các CSGD phối hợp với chính quyền địa phương đẩy
mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân, cha
mẹ HS về CTGDPT năm 2018, chương trình thay SGK lớp 2, lớp 6; kết quả một năm
triển khai chương trình SGK lớp 1; truyền thông về công tác tuyển sinh vào lớp 10,
năm học 2021-2022; kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021; công tác giáo dục đạo đức,
lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp cho HS; Giới thiệu các nhân tố điển
hình, các hoạt động đổi mới, sáng tạo, các tấm gương người tốt – việc tốt của địa
phương và CSGD; kịp thời thông tin, truyền thông về các chủ trương, chính sách
mới của ngành, việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính
phủ về đổi mới GDĐT; tuyên truyền việc thực hiện Luật Giáo dục 2019 và các văn
bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực GDĐT;...
- Công tác truyền thông được thực hiện linh hoạt với nhiều hình thức, phù hợp
với từng đối tượng và thời điểm. Kết hợp tốt giữa việc tuyên truyền qua các phương
tiện thông tin đại chúng với tuyên truyền thông qua các hội nghị... nhằm nâng cao
nhận thức, trách nhiệm của toàn thể CC, VC và các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị
trí và sự cần thiết của đổi mới GDĐT, giúp cho đội ngũ nhà giáo nhận thức đúng
mục tiêu đổi mới; lộ trình thực hiện CT GDPT 2018.
* Tồn tại, hạn chế:
Một số ít CBQL do tập trung cho công tác chuyên môn nên chưa quan tâm
đúng mức đến công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng,
pháp luật của Nhà nước, hình thức tuyên truyền chậm đổi mới. Do đó, việc tổ chức
triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có
lúc, có nơi còn những hạn chế nhất định. Công tác truyền thông về chủ trương tổ
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chức các hoạt động dạy học trực tuyến có lúc chưa thật sự hiệu quả, tạo sự băn
khoăn trong dư luận xã hội.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Một số ưu điểm, kết quả nổi bậc:
Năm học 2021-2022 là năm học với nhiều khó khăn, thách thức so với các
năm học trước, ngành GDĐT tỉnh An Giang tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ
các nhiệm vụ chủ yếu của năm học, xây dựng phương án dạy học linh hoạt phù hợp
với tình hình thực tế tại địa phương với phương châm “Tạm dừng đến trường nhưng
không dừng học”, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kép, vừa đảm bảo an toàn trong
phòng chống dịch, vừa giữ vững mục tiêu chất lượng giáo dục.
- Ngành GDĐT tỉnh An Giang đã tổ chức quán triệt, triển khai đầy đủ, kịp thời
các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ GDĐT, UBND tỉnh về việc thực hiện nhiệm
vụ năm học linh hoạt, ứng phó với tình hình dịch bệnh Covid-19. Công tác phối hợp
giữa ngành GDĐT với chính quyền địa phương, các sở, ngành, đơn vị liên quan trong
quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ ngày càng chặt chẽ, tranh thủ được sự hỗ trợ
tích cực, nhiệt tình của các lực lượng xã hội.
- Phần lớn đội ngũ CB, CC, VC của ngành đều đạt chuẩn về trình độ chuyên
môn nghiệp vụ, đa số nhiệt tình, có tâm huyết, có ý thức tự học tập để nâng cao
trình độ đáp ứng cho công tác quản lý cũng như dạy và học, đặc biệt là ứng dụng
CNTT trong quá trình dạy học trực tuyến. Việc bố trí, sử dụng CC, VC đảm bảo
theo quy định, theo đúng chuyên môn đào tạo, phù hợp với điều kiện của ngành và
đơn vị. Sự nỗ lực vượt bậc của đội ngũ GV, CBQL và HS thích ứng với sự thay đổi,
ứng dụng CNTT trong dạy học, kiểm tra đánh giá trực tuyến đã tạo tiền đề tốt cho
việc thực hiện CTGDPT 2018.
- Công tác chỉ đạo dạy và học ở các cấp học được Sở/Phòng GDĐT và các
CSGD quan tâm thường xuyên, sâu sát; chương trình dạy học được triển khai thực
hiện theo hướng chủ động, có điều chỉnh linh hoạt, tập trung vào các nội dung cốt
lõi, đảm bảo khoa học, vừa sức HS, phù hợp với việc chuyển đổi trạng thái học tập
từ trực tiếp sang trực tuyến và các hình thức học tập khác nhằm duy trì việc học tập
của học sinh tại nhà trong điều kiện dịch bệnh Covid-19.
- Ý thức tình nguyện vì cộng đồng, xung kích trong GV, HS ngày một rõ nét,
thể hiện tình yêu quê hương, đất nước trong tình hình cả nước chung tay phòng
chống dịch bệnh Covid-19 bằng những hành động đúng đắn, thiết thực, có lòng
nhân ái, biết giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, đoàn kết, giúp nhau cùng tiến
bộ.
- Công tác quản lý tài chính ngành GDĐT thời gian qua đã có nhiều thay đổi
tích cực theo hướng tăng cường phân cấp, tạo điều kiện cho các CSGD chủ động
nhiều hơn trong việc sử dụng và quản lý các nguồn lực tài chính phục vụ công tác
chuyên môn, nghiệp vụ của đơn vị mình, một số đơn vị điều hành ngân sách tiết
kiệm, hiệu quả, hỗ trợ thêm thu nhập cho người lao động.
2. Tồn tại, hạn chế
- Một số GV và CBQL chưa thay đổi kịp thời để đáp ứng việc dạy và học trực
tuyến, chưa có kinh nghiệm trong tổ chức kiểm tra và đánh giá HS qua hình thức
trực tuyến. Một số CBQL thiếu kiểm tra, đôn đốc, tư vấn cho GV trong quá trình
dạy học ứng phó với dịch bệnh Covid-19.
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- HS phải ở nhà trong thời gian dài để phòng chống dịch bệnh Covid-19 đã
gây ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý, sức khỏe của HS, đặc biệt đối với HS TH,
trẻ MN, khi phải sử dụng thường xuyên các thiết bị điện tử. Đối với trẻ MG 5 tuổi,
việc chuẩn bị kiến thức, kỹ năng cần thiết để sẵn sàng vào lớp 1 theo Chương trình
GDMN không đảm bảo, gây khó khăn khi trẻ vào học chương trình lớp một Tiểu
học.
- Kết quả kiểm tra học kỳ I của một số đơn vị chưa đánh giá đúng thực chất
năng lực học tập của HS, tỉ lệ khá giỏi tăng cao hơn so với những năm học trước.
Nguyên nhân do các thiết bị giám sát trong quá trình kiểm tra trực tuyến của HS
còn thiếu, tốc độ đường truyền Intenet còn hạn chế HS có thể trao đổi bài trong quá
trình kiểm tra; trường chưa có phần mềm kiểm tra trực tuyến chuyên dụng.
- Do học trực tuyến nên HS chỉ tiếp thu được các nội dung kiến thức cốt lõi
của chương trình, các vấn đề mở rộng, tìm tòi, vận dụng chưa được triển khai đầy
đủ. Việc tổ chức các hoạt động giáo dục, trải nghiệm để phát triển đầy đủ phẩm chất
và năng lực cho HS bị hạn chế, cần phải khắc phục trong thời gian học trực tiếp.
- Công tác kiểm tra, giám sát, tư vấn thực hiện nội dung, chương trình tại các
CSGD bị hạn chế do việc đi lại khó khăn trong thời gian giãn cách phòng dịch bệnh
Covid-19, đặc biệt là việc theo dõi quá trình triển khai dạy học lớp 2, lớp 6 thực
hiện theo CT GDPT 2018. Việc dạy học trực tuyến gây không ít khó khăn cho GV
trong đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển
phẩm chất, năng lực HS.
- Còn nhiều HS chưa có thiết bị tham gia học trực tuyến. Việc triển khai
Chương trình “Sóng và Máy tính cho em” còn chậm tiến độ so với nhu cầu sử dụng
của HS do quy định về quy trình, thủ tục mua sắm và nguồn cung cấp thiết bị trên
thị trường khan hiếm.
- Một số hoạt động ngoại khóa chưa triển khai đầy đủ theo kế hoạch, nguyên
nhân do của dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài. Một số ít CBQL chưa chú
trọng đúng mức đến công tác GD đạo đức cho HS. Nhiều trường đã xây dựng và Bộ
quy tắc văn hóa ứng xử trong trường học nhưng việc triển khai thực hiện trong thực
tế chưa đạt kết quả như mong muốn.
- Công tác đầu tư, xây dựng CSVC được địa phương quan tâm nhưng vẫn
chưa đáp ứng yêu cầu phát triển ngày càng cao của ngành, đặc biệt trong thời gian
triển khai CT GDPT năm 2018; Việc trang bị phòng học bộ môn, trang thiết bị dạy
học cũng như nhu cầu đầu tư máy vi tính cho đơn vị ngày càng nhiều nhưng số lượng
người làm việc và định mức ở vị trí việc làm này rất thiếu.
- Nhiều văn bản mới ban hành nên việc cập nhật, triển khai thực hiện các chủ
trương mới gặp không ít khó khăn81.
3. Bài học kinh nghiệm
- Kịp thời triển khai đến các CSGD các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo một cách
cụ thể, rõ ràng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tư vấn, hỗ trợ các đơn vị
trong quá trình thực hiện. Yêu cầu CBQL ở đơn vị cập nhật, nghiên cứu kỹ các văn

Các Thông tư 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và
bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các CSGD MN, phổ thông công lập; Nghị định 116/2021/NĐ-CP quy
định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm.
81
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bản hướng dẫn của ngành và áp dụng đúng theo quy định, tránh sai sót trong công
tác quản lý.
- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các văn bản qui định, VBQPPL
liên quan đến ngành nhằm nâng cao nhận thức cho CBQL, GV, tạo mọi điều kiện
thuận lợi cho các đơn vị chủ động hơn trong việc triển khai thực hiện các chủ
trương, chính sách.
- Tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, sự phối hợp với các
ngành chức năng trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của ngành, kịp thời đề
xuất chủ trương giải quyết khó khăn, không để kéo dài.
- Chú trọng bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý, chuyên môn cho đội ngũ
CBQL và GV theo hướng tăng cường tính chủ động, linh hoạt trong các hoạt động
giáo dục. Kiên quyết chấn chỉnh, xử lí nghiêm các vi phạm đạo đức nhà giáo.
- Thực hiện tốt công tác kiểm tra và tự kiểm tra để kịp thời phát hiện, chấn
chỉnh những hạn chế thiếu sót. Quan tâm đến công tác theo dõi việc thực hiện kết
luận và xử lý sau thanh tra để nâng cao hiệu quả các cuộc thanh tra.
IV. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM HỌC KỲ II, NĂM HỌC 20212022
- Triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ GDÐT, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các văn bản
hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với các cấp học; thực hiện các mục
tiêu về đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT đồng thời thực hiện nghiêm các quy định
về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, duy trì tốt các hoạt động dạy và học, đảm bảo
các điều kiện cho HS trở lại học trường học trực tiếp theo lộ trình, an toàn trong
phòng chống dịch bệnh Covid-1982. Trong thời gian đầu HS trở lại trường, các
trường tập trung hướng dẫn cho HS các kỹ năng cần thiết trong học tập, trong
phòng chống dịch để bảo vệ bản thân và cộng đồng và các hoạt động củng cố bổ
sung kiến thức thiết yếu, chú trọng xây dựng các giải pháp tổ chức hoạt động dạy –
học (lượng kiến thức, thời gian, tổ chức các hoạt động để tạo hứng thú, thoải mái
cho HS …) phù hợp với sự chuyển đổi thói quen, tâm lý từ học trực tuyến sang học
trực tiếp.
- Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo
dục, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho trẻ khi trở lại trường; thực hiện nghiêm các quy
định về vệ sinh an toàn thực phẩm; triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung về
phòng chống bạo hành và xâm hại trẻ em, văn hóa ứng xử trong trường MN; duy trì
và nâng cao chất lượng phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi, chuẩn bị tốt cho trẻ em
vào lớp 1.
- Xây dựng kế hoạch phát triển GDMN giai đoạn 2022-2025; Kế hoạch thực
hiện Đề án Tăng cường tiếng Việt cho trẻ vùng dân tộc thiểu số giai đoạn II theo
Quyết định số 5006/QĐ-BGDĐT, ngày 31/12/2021 của Bộ GDĐT, trình UBND
tỉnh phê duyệt.
- Tiếp tục thực hiện CT GDPT 2018 đối với lớp 1, 2; CT GDPT ban hành kèm
theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ GDĐT

Trình UBND tỉnh tổ chức thí điểm cho HS lớp 9 và lớp 12 huyện Châu Phú trở lại trường từ ngày 10/01/2022; HS từ
lớp 7 đến lớp 12 toàn tỉnh trở lại trường từ ngày 14/02/2021, HS từ lớp 1 đến lớp 6 trở lại trường từ ngày 21/02/2021.
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đối với các lớp 3, 4, 5. Các CSGD tiểu học xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng
dẫn điều chỉnh nội dung chương trình các môn học và hoạt động giáo dục; tổ chức
kiểm tra, đánh giá HS tiểu học năm học 2021-2022 trong điều kiện ảnh hưởng của
dịch Covid-19.
- Tập trung rà soát chương trình, kế hoạch công tác năm học, tham mưu
UBND tỉnh điều chỉnh Khung kế hoạch thời gian năm học cho phù hợp với điều
kiện thực tế của địa phương. Kịp thời bổ sung, điều chỉnh những việc cần làm nhằm
thực hiện tốt nhất nhiệm vụ đề ra trong năm học. Phân tích kết quả đánh giá, xếp
loại các môn học của HS ở học kỳ I, từ đó đề ra các biện pháp cụ thể nhằm nâng
cao chất lượng công tác giáo dục; thực hiện tốt việc quản lý dạy thêm, học thêm;
chấp hành các quy định về hồ sơ chuyên môn; thực hiện tốt biên chế, khung thời
gian năm học. Tổ chức khảo sát, phân hóa đối tượng HS, xây dựng kế hoạch bổ
sung, cập nhật kiến thức cho HS còn hạn chế trong quá trình học trực tuyến khi HS
trở lại trường học trực tiếp. Nâng cao chất lượng học tập, tinh thần, ý thức tự học tự
rèn luyện của mỗi HS, phát huy lợi thế của việc dạy học trực tuyến trong học kỳ I,
tổ chức việc dạy học trực tiếp kết hợp với dạy học trực tuyến có hiệu quả nhằm giữ
vững nâng cao chất lượng giáo dục. Thực hiện tốt công tác kiểm tra đánh giá theo
đúng quy định hiện hành. Tiếp tục thực hiện tinh giản hồ sơ, sổ sách trong nhà
trường. Nâng cao chất lượng ứng dụng CNTT trong tổ chức và quản lý các hoạt
động chuyên môn; tăng cường sử dụng hồ sơ điện tử, sổ điểm điện tử, học bạ điện
tử để nâng cao hiệu quả công tác quản lý giáo dục.
- Chú trọng đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá; tăng cường
việc kiểm tra, tư vấn, thúc đẩy triển khai nhiệm vụ chuyên môn tại các trường, nhất
là công tác dạy học, ôn tập đáp ứng yêu cầu kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Hội
đồng bộ môn cấp tỉnh tổ chức tư vấn các trường về công tác ôn tập thi tốt nghiệp
THPT năm 2022, với mục tiêu giữ vững, duy trì, nâng cao chất lượng chuyên môn
các môn học.
- Chuẩn bị các điều kiện, đảm bảo CSVC, thiết bị dạy học và bố trí GV dạy
lớp lớp 3, lớp 7, lớp 10 CT GDPT 2018 năm học 2022-2023. Triển khai lựa chọn
SGK lớp 3, lớp 7, lớp 10 theo đúng hướng dẫn, đảm bảo thời gian theo quy định
của Bộ GDĐT, triển khai tập huấn cho GV tiếp cận với các bộ SGK mới, theo danh
mục phê duyệt các loại sách của Bộ GDĐT chuẩn bị cho năm học 2022-2023; biên
soạn và thẩm định tài liệu giáo dục địa phương cho lớp 3, lớp 7 . Các CSGD xây
dựng kế hoạch tổ chức dạy học các tổ hợp môn của lớp 10, công bố rộng rãi cho xã
hội và HS biết, để lựa chọn phù hợp với năng lực và sở trường khi HS thi tuyển hoặc
xét tuyển vào lớp 10. Phối hợp tổ chức bồi dưỡng CBQL, GV thực hiện CT GDPT
2018 theo lộ trình của Bộ GDĐT.
- Tổ chức tốt hội thi GV dạy giỏi cấp tỉnh theo chu kỳ, các kỳ thi HS giỏi văn
hóa, các kỳ thi phong trào theo kế hoạch. Chuẩn bị điều kiện để tổ chức tốt Kỳ thi
tốt nghiệp THPT năm 2022; kịp thời triển khai công tác tuyển sinh đầu cấp đến
PHHS, tăng cường công tác tuyên truyền hình thức tuyển sinh đầu cấp bằng hình
thức trực tuyến để PHHS tham gia thực hiện.
- Đẩy mạnh hoạt động hướng nghiệp và định hướng phân luồng cho HS theo
Quyết định số 522/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 826/KH-UBND
của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án Giáo dục hướng nghiệp và định
hướng phân luồng học sinh trong GDPT giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh An
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Giang. Tham mưu ban hành Đề án sắp xếp phân công dạy học chương trình GDTX
cấp THPT trong các trường trung cấp, cao đẳng theo đúng tiến độ.
- Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2022 về “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên
thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, triển
khai có hiệu quả phong trào thi đua “CB, CC, VC thi đua thực hiện văn hóa công sở
ngành GDĐT giai đoạn 2019-2025”83, phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong
quản lý, giảng dạy và học tập”, “CC, VC thi đua thực hiện văn hóa công sở”;
“Toàn ngành Giáo dục đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và
chiến thắng đại dịch Covid-19, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học”.
- Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho CC,
VC, người lao động và HS. Triển khai thực hiện tốt: bộ quy tắc ứng xử trong trường
học; các giải pháp đảm bảo an toàn trường học, phòng, chống bạo lực học đường,
xâm hại trẻ em; hoạt động tư vấn tâm lý; giáo dục kỹ năng sống; công tác xã hội
học đường trong các CSGD MN, GDPT.
- Tăng cường công tác phối hợp giữa ngành GDĐT với Công an địa phương
trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội, phòng
chống tội phạm và vi phạm khác trong ngành GDĐT. Thường xuyên quan tâm và
đề ra giải pháp phòng, chống có hiệu quả tình trạng bạo lực học đường; phòng,
chống TNXH, xâm hại trẻ em; phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước,... Triển
khai các giải pháp nhằm đảm bảo trật tự ATGT trường học; tập trung chỉ đạo sớm
khắc phục tình trạng học sinh sử dụng xe phân khối lớn khi chưa đủ tuổi quy định.
- Phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan, UBND huyện, thị xã, thành
phố tổ chức triển khai thực hiện Đề án Phát triển đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo
dục đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện CT GDPT 2018 giai đoạn 2021-2025, định
hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh An Giang đảm bảo theo đúng quy định84.
- Tiếp tục rà soát, theo kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư
về xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng CC, VC ở các đơn vị trực thuộc.
- Tiếp tục rà soát lại đề án vị trí việc làm và số lượng người làm việc của các
đơn vị trực thuộc trên cơ sở quy mô số lớp của trường, xác định số lượng viên chức
của các vị trí thừa, thiếu. Hướng dẫn công tác thuyên chuyển viên chức các đơn vị
trực thuộc năm học 2021-2022, đồng thời tham mưu phương thức tuyển dụng viên
chức làm việc tại các cơ sở giáo dục phổ thông năm 2022.
- Thực hiện quy trình xây dựng các dự thảo trình UBND tỉnh xem xét, đề nghị
HĐND tỉnh ban hành các Nghị quyết quy định nội dung chi và mức chi cho hoạt
động tổ chức các kỳ thi trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh An Giang (Theo
Thông tư số 69/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 8 năm 2021 của Bộ Tài chính hướng
dẫn quản lý kinh phí chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi áp dụng đối với giáo
dục phổ thông); Nghị quyết quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt
động giáo dục tại các cơ sở giáo dục tiểu học trên địa bàn tỉnh An Giang; Nghị
quyết quy định mức thu học phí, cơ chế thu, quản lý học phí đối với CSGD MN,
GDPT thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ
chi phí học tập năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh An Giang.
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Kế hoạch số 142 /KH-SGDĐT ngày 14/10/2019.
Thực hiện theo Quyết định số 219/QĐ-UBND ngày ngày 11 tháng 02 năm 2022 của UBND tỉnh.
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- Các CSGD tiếp tục thực hiện các khoản thanh toán không dùng tiền mặt theo
các quy định của trung ương và địa phương nhằm từng bước góp phần giảm chi phí
xã hội liên quan đến tiền mặt, thúc đẩy hoạt động thanh toán điện tử, tiết kiệm chi
phí, thời gian trong các giao dịch thanh toán; đồng thời, nâng cao hiệu quả quản lý,
giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước.
- Các CSGD sử dụng ngân sách trong phạm vi dự toán được giao, đồng thời
thực hiện kiểm soát chi chặt chẽ đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ
nhà nước qui định. Thực hiện công bố công khai tài chính theo đúng qui định; xây
dựng cơ chế 3 công khai đúng quy định, không phân biệt công lập và ngoài công
lập để cho người học và xã hội giám sát, đánh giá.
- Tiếp tục tuyên truyền, triển khai sâu rộng, đồng bộ Nghị quyết số 35/NQ-CP
ngày 04/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của
xã hội đầu tư cho phát triển GDĐT giai đoạn 2019 - 2025 để huy động các nguồn lực
của xã hội, sử dụng và quản lý hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho phát triển GDĐT.
Trên đây là báo cáo Sơ kết học kỳ I năm học 2021-2022 của Sở GDĐT tỉnh
An Giang./.
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