
PHỤ LỤC
kết quả kiểm tra công tác chuẩn bị đầu năm học 2021-2022 tại các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

(trích Biên bản kiểm tra tại các đơn vị của các Đoàn kiểm tra)
TT Đơn vị Ưu điểm Hạn chế, tồn tại Đề xuất, kiến nghị

1
Trường PT
DTNT huyện
Đăk Tô

- Cơ sở vật chất nhà trường đảm bảo tốt cho công
tác tổ chức dạy và học theo kế hoạch; SGK, vở viết
đủ đảm bảo cho HS học tập.
- Đảm bảo đội ngũ; có xây dựng kế hoạch/phương
án dạy học trong tình hình diễn biến phức tạp của
dịch bệnh COVID-19.
- Nhà trường tổ chức đón học sinh tựu trường, tổ
chức quản lý HS, bố trí ăn ở nội trú đảm bảo theo
quy định. Tổ chức cho HS dự Lễ Khai giảng qua
truyền hình đảm bảo theo hướng dẫn của Sở GDĐT.
- Công tác vệ sinh trường học, an toàn thực phẩm
đảm bảo.
- Nhà trường thực hiện tốt công tác phòng chống
dịch bệnh COVID-19 theo hướng dẫn của tỉnh, Sở
GDĐT.

- Có 01 HS đang ở ngoài tỉnh; 10 HS ngoại
trú chưa tựu trường (các HS này nhà
trường đã liên hệ và có hình thức tổ chức
dạy học theo hình thức giao bài và học qua
điện thoại)

- Đoàn kiểm tra: Nhà trường tiếp tục
duy trì, phát huy làm tốt công tác vệ
sinh, phòng chống dịch bệnh, triển
khai thực hiện công tác dạy học theo
kế hoạch.
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2
Trường PT

DTNT huyện
Kon Plong

- Cơ sở vật chất nhà trường đảm bảo tốt cho công
tác tổ chức dạy và học theo kế hoạch; SGK, vở viết
đủ đảm bảo cho HS học tập.
- Đảm bảo đội ngũ; có xây dựng kế hoạch/phương
án dạy học trong tình hình diễn biến phức tạp của
dịch bệnh COVID-19.
- Nhà trường tổ chức đón học sinh tựu trường, có
407/458 HS đã tựu trường, tổ chức quản lý HS, bố
trí ăn ở nội trú đảm bảo theo quy định. Tổ chức cho
HS dự Lễ Khai giảng qua truyền hình đảm bảo theo
hướng dẫn của Sở GDĐT.
- Công tác vệ sinh trường học, an toàn thực phẩm
đảm bảo.
- Nhà trường thực hiện tốt công tác phòng chống
dịch bệnh COVID-19 theo hướng dẫn của tỉnh, Sở
GDĐT.

- Tính đến ngày 05/9/2021, vẫn còn Có 04
HS đang ở ngoài tỉnh; 03 HS đang thực
hiện cách ly tại nhà, 15 HS không ra học
(04 HS lập gia đình; 11 HS không tham gia
thi lên lớp), 29 HS ở các khối lớp không có
chế độ nội trú chưa tựu trường (nhà trường
đang tổ chức các tổ công tác về xã để tuyên
truyền, vận động HS ra lớp.

- Đoàn kiểm tra:
+ Nhà trường cần kiểm soát chặt chẽ
HS, GV, không để HS ra ngoài, để
dịch bệnh lây lan; Thực hiện tốt
công tác vệ sinh, phòng chống dịch
bệnh.
+ Triển khai tốt công tác dạy và học
phù hợp với tình hình diễn biến phức
tạp của dịch bệnh COVID-19; nắm
tình hình HS bỏ học để có biện pháp
tuyên truyền, vận động học sinh đi
học; tuyên truyền, vận động HS,
PHHS để HS ngoại trú vào ở, học
tập cùng HS nội trú.
+ Hướng dẫn HS nền nếp ăn, ở nội
trú đảm bảo vệ sinh phòng chống
dịch.
+ Cung cấp đủ nước rửa tay, sát
khuẩn; công khai thực đơn ăn hàng
ngày.
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3
Trường PT
DTNT huyện
Kon Rẫy

- Cơ sở vật chất nhà trường đảm bảo tốt cho công
tác tổ chức dạy và học theo kế hoạch; SGK, vở viết
đủ đảm bảo cho HS học tập.
- Đảm bảo đội ngũ; có xây dựng kế hoạch/phương
án dạy học trong tình hình diễn biến phức tạp của
dịch bệnh COVID-19.
- Nhà trường tổ chức đón học sinh tựu trường, có
326/336 HS đã tựu trường, tổ chức quản lý HS, bố
trí ăn ở nội trú đảm bảo theo quy định. Tổ chức cho
HS dự Lễ Khai giảng qua truyền hình đảm bảo theo
hướng dẫn của Sở GDĐT.
- Công tác vệ sinh trường học, an toàn thực phẩm
đảm bảo.
- Nhà trường thực hiện tốt công tác phòng chống
dịch bệnh COVID-19 theo hướng dẫn của tỉnh, Sở
GDĐT.

- Tính đến ngày 05/9/2021, vẫn còn Có 02
HS đang ở ngoài tỉnh; 06 HS lưu ban; 02
HS tuyển mới lớp 10 chưa tựu trường (nhà
trường đang tổ chức tuyên truyền, vận
động HS lưu ban ra lớp).
- Việc tổ chức cho HS dự Lễ Khai giảng
trên truyền hình còn gặp khó khăn về lỗi
đường truyền nên HS không xem được.
- Một số khu vực vệ sinh chưa đảm bảo
sạch sẽ (khu mới cải tạo).
- Nhà trường chưa tổ chức khai báo y tế
cho học sinh khi tựu trường.

- Đoàn kiểm tra:
+ Nhà trường cần kiểm soát chặt chẽ
HS, GV, không để HS ra ngoài, để
dịch bệnh lây lan; Khẩn trương thực
hiệ khai báo y tế cho HS, CB, GV,
NV.
+ Triển khai tốt công tác dạy và học
phù hợp với tình hình diễn biến phức
tạp của dịch bệnh COVID-19; năm
tình hình HS bỏ học để có biện pháp
tuyên truyền, vận động học sinh đi
học; tuyên truyền, vận động HS,
PHHS để HS ngoại trú vào ở, học
tập cùng HS nội trú.
+ Hướng dẫn HS nề nếp ăn, ở nội trú
đảm bảo vệ sinh phòng chống dịch;
dọn vệ sinh sạch sẽ khuôn viên nhà
trường.
+ Cung cấp đủ nước rửa tay, sát
khuẩn; công khai thực đơn ăn hàng
ngày.

4
Trường PT

DTNT huyện
Sa Thầy

- Cơ sở vật chất nhà trường đảm bảo tốt cho công
tác tổ chức dạy và học theo kế hoạch.
- SGK, vở viết đủ đảm bảo cho HS học tập.

- Đơn vị: Điểm trường xã Mô Ray
thiếu phòng ăn cho HS.

-Tình hình đội ngũ CBQL, GV, NV đảm bảo cho
năm học 2021-2022.
- Nhà trường đã xây dựng kế hoạch/phương án tổ
chức dạy học theo tình hình diễn biến phức tạp của
dịch bệnh COVI-19 cụ thể (nhà trường, tổ chuyên
môn). Tổ chức dạy học theo hình thức trực tiếp 2
buổi/ ngày (sáng học chính khóa, chiều phụ đạo)
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- Tính đến ngày 04/9/2021, có 492/492 HS đã tựu
trường, biên chế 16 lớp (điểm trường chính 13 lớp,
điểm trường tại xã Mô Ray 3 lóp); nhà trường đã tổ
chức nấu ăn cho HS ngay trong ngày tựu trường;
nhà trường vận động HS ở ngoại trú vào ở nội trú để
đảm bảo phòng chống dịch COVID-19.

- Đơn vị: hiện nay công tác quản lý
155 HS ở điểm chính và 34 HS ở
điểm trường xã Mô Ray còn gặp
nhiều khó khăn.
- Đoàn kiểm tra: Nhà trường tiếp tục
làm tốt công tác tuyên truyền, vận
động HS, PHHS để đưa HS vào ởi
nội trú tại trường.

- Nhà trường tổ chức tốt việc cho HS dự Lễ Khai
giảng qua truyền hình tại Hội trường và các lớp học
đảm bảo theo hướng dẫn của Sở GDĐT.
- Nhà trường có xây dựng kế hoạch chuẩn bị các
điều kiện đón HS; tổ chức khai báo y tế cho CBQL,
GV, NV và HS ngay ngày tựu trường; Quán triệt
HS, CBQL, GV, NV thực hiện nghiêm túc khâu ra
vào trường; phân công GVCN và các GV hỗ trợ
quản lý HS nội trú tại trường để đảm bảo công tác
phòng chống dịch COVID-19.
- Khuôn viên trường, lớp, kí túc xá, nhà ăn, nhà vệ
sinh đảm bảo sạch sẽ.
- Nhà trường thực hiện tốt công tác phòng chống
dịch bệnh; tổ chức phun khử kuẩn trước khi HS tựu
trường.

- Đoàn Kiểm tra: Cần khắc phục
cảnh quan môi trường tại khu vực
cổng trường mới xây và hàng rào
quanh trường, xử lý cành cây khô.
- Cần sắp xếp các phòng ở nội trú
khoa học hơn, phân chia khu vực HS
nam và nữ.

5
Trường PT
DTNT tỉnh
Kon Tum

- Cơ sở vật chất nhà trường đảm bảo tốt cho công
tác tổ chức dạy và học theo kế hoạch.
- SGK, vở viết đủ đảm bảo cho HS học tập.

Một số phòng có ti vi nhưng chưa kết nối
internet, truyền hình để phục vụ HS khai
giảng.
- Nhà trường kiểm tra kĩ các thiết bị để
phục vụ truyền hình trong Lễ Khai giảng

- Đoàn kiểm tra: Đề nghị nhà trường
cần kiểm tra các điều kiện trước khi
tổ chức Lế khai giảng (Ưu tiên
đường truyền, ưu tiên hệ thống ti vi
để phục vụ Lễ Khai giảng,…)

-Tình hình đội ngũ CBQL, GV, NV đảm bảo cho
năm học 2021-2022 (4 CBQL, 41 GV, 21 NV).
- Nhà trường đã xây dựng kế hoạch/phương án tổ
chức dạy học theo tình hình diễn biến phức tạp của
dịch bệnh COVI-19.

- Thiếu 01 GV môn GDQP (do chưa được
chuẩn hóa)

- Đơn vị: Đề nghị Sở có phương án
bồi dưỡng để chuẩn hóa cho GV
đảm bảo dạy môn GDQP.

4
Trường PT

DTNT huyện
Sa Thầy
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- Tính đến ngày 05/9/2021, có 485/501 HS đã tựu
trường, nhà trường đã tổ chức cho HS ăn (ăn tập
trung), ở nội trú (84 phòng) đảm bảo cho HS (TS
HS: 501, Khối 10: 200 HS- 6 lớp, Khối 11: 163 HS -
5 lớp, Khối 12: 138 HS - 4 lớp).

- Vẫn còn 16 HS chưa tựu trường: 02 HS
đang ở ngoài tỉnh; 05 HS là F2 đang cách
ly tại nhà (Tu Mơ Rông); 09 HS chưa có
phương tiện để trở lại trường

- Đoàn kiểm tra: Nhà trường cần có
phương án liên hệ HS để tự trường
đứng thời gian, có phương án tốt
chức dạy học trực tuyến cho 02 HS
đang ở ngoài tỉnh; 05 HS là F2 đang
cách ly tại nhà (Tu Mơ Rông)

- Nhà trường tổ chức tốt việc cho HS Khối 10 dự Lễ
Khai giảng qua truyền hình tập trung tại Hội trường
A, HS mặc sắc tộc.

- Một số phòng học tivi không có kết nối
đường truyền (Nhà trường chưa chủ động
kết nối ti vi, máy tính để HS Khối 11, 12
theo dõi tại lớp).
'- Một số HS chưa đeo khẩu trang và đeo
chưa đúng cách.

- Đoàn kiểm tra: Nhà trường cần
kiểm tra trước hệ thống đường
truyền, tập trung ưu tiên kỹ thuật để
HS được theo dõi Lễ Khai giảng.

- Nhà trường có xây dựng kế hoạch chuẩn bị các
điều kiện đón HS; đảm bảo vệ sinh, phòng chống
dịch bệnh COVID-19.

- Khuôn viên trường, lớp, kí túc xá, nhà ăn đảm bảo
sạch sẽ.

- Công tác phòng chống dịch bệnh tương đối đảm
bảo.

- Tại thời điểm kiểm tra, nhà trường thực hiện tốt
công tác vệ sinh an toàn thực phẩm: cơ sở vật chất
phục vụ bếp ăn đảm bảo; bếp ăn, dụng cụ nấu ăn
sạch sẽ, công khai thực đơn hàng ngày

- Nhà trường xây dựng kế hoạch đón học
sinh trở lại trường chưa chi tiết: Khi HS
tựu trường: nhà trường chưa làm tốt công
tác quản lý (chưa phân luồng đón HS, kiểm
tra sức khỏe, khai báo y tế cho HS để
phòng chống dịch bệnh, vẫn còn tình trạng
HS ra vào tùy tiện,…). Thực tế HS tựu
trường từ ngày 03,04/9/2021 nhưng nhà
trường lại không tổ chức bếp ăn tập thể vào
các ngày này (HS ra ngoài ăn tự do hoặc
mua về ăn trong trường,...).
- Một số khu vực vệ sinh kí túc xá, căn tin,
nhà ăn chưa đảm bảo (vẫn còn nhiều rác
thải sinh hoạt chưa được xử lý).
- Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-
19 còn lơ là: việc thực hiện 5K của HS,
việc quản lý HS chưa chặt chẽ (vẫn còn
tình trạng HS ra ngoài ăn uống và mua
sắm, phân luồng, phân loại sức khỏe HS
chưa đảm bảo,...)

- Đoàn kiểm tra:
+ Nhà trường cần phân công CBQL,
GV, NV đón HS tựu trường: phân
luồng, phân loại để bố trí HS ở KTX
hợp lý; hướng dẫn HS đo thân nhiệt,
khai báo y tế trước khi vào trường.
Cần tổ chức nấu ăn cho HS để đảm
bảo an toàn, phòng chống dịch; quán
triệt, quản lý HS chặt chẽ tại trường.
+ Cần làm tốt công tác vệ sinh trước
khi HS tựu trường.
+ Cần quán triệt CBQL, GV, NV
thực hiện tốt biện pháp 5K để phòng
chống dịch bệnh COVID-19.

+ Cần đảm bảo dinh dưỡng cho HS
để đảm bảo việc học tập và phòng
chống dịch bệnh.

6
Trường PT

DTNT huyện
Đăk Hà

- Cơ sở vật chất nhà trường đảm bảo tốt cho công
tác tổ chức dạy và học theo kế hoạch.
- SGK, vở viết đủ đảm bảo cho HS học tập.

- Thiếu 7 bộ SGK lớp 9 - Đoàn kiểm tra: cần sớm huy động,
bổ sung để đảm bảo đủ SGK cho HS
học tập

5
Trường PT
DTNT tỉnh
Kon Tum
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-Tình hình đội ngũ CBQL, GV, NV đảm bảo cho
năm học 2021-2022.
- Nhà trường đã xây dựng kế hoạch/phương án tổ
chức dạy học theo hình thức trực tiếp tập trung tại
trường.

- Thừa 02 giáo viên Toán.

- Tính đến ngày 05/9/2021, có 408 HS đã tựu
trường, biên chế 13 lớp; nhà trường đã tổ chức nấu
ăn cho HS ngay trong ngày tựu trường; nhà trường
vận động HS ở ngoại trú vào ở nội trú để đảm bảo
phòng chống dịch COVID-19.

- Vẫn còn 20 HS chưa tựu trường: 14 HS
đang ở ngoài tỉnh, 01 HS đang thực hiện
cách ly tập trung; 05 HS Khối 10 chưa liên
lạc được.

- Đoàn kiểm tra: Nhà trường tiếp tục
liên lạc với HS chưa tựu trường để
tham gia học tập đúng thời gian quy
định; vận dộng, tuyên truyền HS,
PHSH để đưa HS ngoại trú vào ở nội
trú để đảm bảo công tác phòng
chống dịch bệnh COVID-19.

- Nhà trường tổ chức tốt việc cho HS dự Lễ Khai
giảng qua truyền hình tai Hội trường và các lớp học
đảm bảo theo hướng dẫn của Sở GDĐT.

- HS tham dự Lễ khai giảng chưa mặc sắc
phục.

- Đoàn kiểm tra: cần nhắc nhở HS
mặc sắc phục dân tộc vào các ngày
Lễ, kỉ niệm lớn trong năm để góp
phần bảo tồn văn hóa dân tộc và tôn
vinh văn hóa dân tộc Việt Nam.

- Nhà trường có xây dựng kế hoạch chuẩn bị các
điều kiện đón HS; tổ chức khai báo y tế cho CBQL,
GV, NV và HS ngay ngày tựu trường; Quán triệt
HS, CBQL, GV, NV thực hiện nghiêm túc khâu ra
vào trường; phân công GVCN và các GV hỗ trợ
quản lý HS nội trú tại trường để đảm bảo công tác
phòng chống dịch COVID-19.
- Khuôn viên trường, lớp, kí túc xá, nhà ăn, nhà vệ
sinh đảm bảo sạch sẽ.
- Nhà trường thực hiện tốt công tác phòng chống
dịch bệnh.

- Vệ sinh khu vực hành lang các lớp học,
khu kí túc xá, nhà hiệu bộ chưa đảm bảo
sạch sẽ, vẫn còn rác bẩn, tàn thuốc,...

- Đoàn kiểm tra: Cần khắc phục
công tác vệ sinh dãy lớp học, kí túc
xá, khu hiệu bộ.

6
Trường PT

DTNT huyện
Đăk Hà
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