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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Số:         /TB-SGDĐT Kon Tum, ngày      tháng      năm 

   

THÔNG BÁO 

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 

 

Căn cứ Quyết định số 1901/QĐ-SGDĐT ngày 05/9/2021 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo tỉnh Kon Tum về việc kiểm tra công tác chuẩn bị đầu năm học 2021-

2022 tại các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, 

Sau khi xem xét Báo cáo kết quả kiểm tra của các đoàn kiểm tra và các 

biên bản làm việc tại các đơn vị được kiểm tra, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon 

Tum thông báo kết quả kiểm tra, như sau: 

I. KHÁI QUÁT CHUNG 

Đoàn kiểm tra đã thực hiện kiểm tra tại 05 trường PT DTNT các huyện: 

Đăk Tô, Đăk Hà, Sa Thầy, Kon Plong, Kon Rẫy và trường PTTH DTNT tỉnh 

Kon Tum. 

Tại các đơn vị được kiểm tra, Đoàn đã tiến hành kiểm tra: tình hình cơ sở 

vật chất, đội ngũ, phân công nhiệm vụ của CBQL, giáo viên trong nhà trường; 

công tác tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2021-2022; kế hoạch triển khai dạy học 

trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19; công tác đón học 

sinh trở lại trường, công tác quản lý, tổ chức cho học sinh ăn, ở nội trú; công tác 

vệ sinh, phòng chống dịch bệnh COVID-19; công tác đảm bảo vệ sinh an toàn 

thực phẩm của các bếp ăn tập thể. 

Nhìn chung, các đơn vị triển khai thực hiện tốt công tác chuẩn bị năm học  

2021-2022 theo các văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.  

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ KIỂM TRA 

1. Về cơ sở vật chất 

1.1. Ưu điểm 

- Tình hình cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đảm bảo phục vụ hoạt 

động giáo dục tại các đơn vị trong năm học 2021-2022. 

- Sách giáo khoa, vở viết cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh. 

- Phòng học, phòng ở, bếp ăn tập thể đảm bảo phục vụ sinh hoạt cho học 

sinh. 

- Công trình vệ sinh, hệ thống cấp thoát nước cơ bản đảm bảo nhu cầu sử 

dụng của các nhà trường. 

1.2. Hạn chế, tồn tại 

- Tại trường PT DTNT huyện Sa Thầy còn thiếu 9 bộ sách giáo khoa lớp 

9. 
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2. Về tình hình đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và phân 

công nhiệm vụ đầu năm học; công tác tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2021-

2022; kế hoạch triển khai dạy học trong tình hình diễn biến phức tạp của 

dịch bệnh COVID-19 

2.1. Ưu điểm 

- Tình hình đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên tại các đơn vị 

đảm bảo công tác dạy học năm học 2021-2022. 

- Các đơn vị triển khai tốt việc phân công nhiệm vụ cho cán bộ quản lý, 

giáo viên, nhân viên theo quy định. 

- Các đơn vị tổ chức cho học sinh tham dự Lễ Khai giảng năm học 2021-

2022 qua truyền hình đảm bảo theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

- Các đơn vị triển khai thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch/phương án tổ 

chức dạy học trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 theo 

hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

2.2. Hạn chế, tồn tại 

- Tại trường PT DTNT huyện Đăk Hà thừa 02 giáo viên Toán; trường 

PTTH DTNT tỉnh thiếu 01 giáo viên GDQP (do chưa được chuẩn hóa). 

- Một số đơn vị có hệ thống đường truyền kết nối với ti vi không ổn định 

nên học sinh không theo dõi Lễ Khai giảng năm học 2021-2022 trên truyền hình 

được: trường PT DTNT huyện Kon Rẫy, trường PTTH DTNT tỉnh (tại một số 

phòng học của học sinh Khối 11, 12). 

3. Về công tác đón học sinh trở lại trường, công tác quản lý, tổ chức 

cho học sinh ăn, ở nội trú 

3.1. Ưu điểm 

- Hầu hết các trường làm tốt công tác đón học sinh trở lại trường (từ ngày 

03-04/9/2021), phân công cán bộ quản lý, giáo viên (đặc biệt là giáo viên chủ 

nhiệm), nhân viên triển khai phân luồng đón học sinh, hướng dẫn học sinh khai 

báo y tế, nhận phòng ở và tổ chức bếp ăn tập thể cho học sinh ngay trong ngày 

tựu trường. 

- Các trường làm tốt công tác tuyên truyền, vận động học sinh không 

được hưởng chế độ nội trú vào ở nội trú để tổ chức dạy học và quản lý học sinh 

trong thời gian phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại trường. 

- Làm tốt công tác quán triệt học sinh, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân 

viên hạn chế ra ngoài, thực hiện nghiêm biện pháp 5K để đảm bảo an toàn 

trường học, phòng chống dịch bệnh COVID-19. 

3.2. Hạn chế, tồn tại 

Vẫn còn một số đơn vị chưa làm tốt công tác đón học sinh trở lại trường, 

công tác quản lý, tổ chức cho học sinh ăn, ở nội trú, cụ thể: 
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- Trường PTTH DTNT tỉnh: chưa phân công cụ thể cán bộ quản lý, giáo 

viên, nhân viên đón học sinh trở lại trường; chưa phân luồng, hướng dẫn học 

sinh khai báo y tế; chưa tổ chức bếp ăn tập thể cho học sinh trong các ngày học 

sinh trở lại trường (ngày 03-04/9/2021); công tác quản lý học sinh tại trường 

chưa chặt chẽ, vẫn còn tình trạng học sinh ra vào cổng trường tùy tiện, một số 

học sinh không đeo khẩu trang và đeo khẩu trang không đúng cách,... 

- Trường PT DTNT huyện Kon Rẫy: chưa tổ chức cho học sinh khai báo 

y tế. 

4. Về công tác vệ sinh; phòng chống dịch bệnh COVID-19; công tác 

đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm của bếp ăn tập thể 

4.1. Ưu điểm 

- Hầu hết các đơn vị thực hiện tốt công tác vệ sinh, phòng chống dịch 

bệnh COVID-19 trong trường học. 

- Khuôn viên trường học đảm bảo xanh, sạch, đẹp; hệ thống các phòng 

học, phòng bộ môn được lau chùi, quét dọn sạch sẽ, bàn ghế sắp xếp gọn gàng. 

- Hệ thống phòng ở nội trú, bán trú của học sinh được lau chùi sạch sẽ, 

sắp xếp gọn gàng. 

- Hệ thống nhà vệ sinh, khu vệ sinh được lau chùi sạch sẽ, không có rác 

bẩn; đảm bảo hệ thống cấp thoát nước; có nội quy nhà vệ sinh, có bảng hướng 

dẫn rửa tay bằng xà phòng, có chỗ rửa tay bằng xà phòng.  

- Khu nhà bếp, nhà ăn của học sinh được lau chùi sạch sẽ, sắp xếp gọn 

gàng; kho chứa lương thực thực phẩm đảm bảo theo quy định. 

4.2. Hạn chế, tồn tại 

Công tác vệ sinh trường lớp ở một số đơn vị vẫn chưa đảm bảo. Cụ thể: 

- Trường PT DTNT huyện Đăk Hà: vệ sinh khu vực hành lang các lớp 

học, khu kí túc xá, nhà hiệu bộ chưa đảm bảo sạch sẽ. 

- Trường PT DTNT huyện Kon Rẫy: một số khu vực vệ sinh chưa đảm 

bảo sạch sẽ (khu mới cải tạo). 

- Trường PTTH DTNT tỉnh: 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). 

III. KIẾN NGHỊ VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÝ 

Qua kết quả kiểm tra tại các đơn vị, Sở Giáo dục và Đào tạo: 

1. Đánh giá cao công tác chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện của các 

đơn vị và sự nổ lực phấn đấu của các nhà trường trong công tác chuẩn bị năm 

học 2021-2022. Đồng thời, tuyên dương các đơn vị đã tổ chức triển khai thực 

hiện tốt như: PT DTNT huyện Đăk Tô, PT DTNT huyện Kon Plong, PT DTNT 

huyện Sa Thầy. 

2. Phê bình một số đơn vị thực hiện chưa tốt công tác chuẩn bị năm học 

2021-2022, đặc biệt là công tác vệ sinh, phòng chống dịch bệnh COVID-19 
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(PTTH DTNT tỉnh; PT DTNT huyện Đăk Hà, PT DTNT huyện Kon Rẫy) và 

công tác đón học sinh trở lại trường, công tác quản lý, tổ chức cho học sinh ăn, ở 

nội trú (PTTH DTNT tỉnh). 

(có Phụ lục kết quả kiểm tra tại các đơn vị gửi kèm theo Thông báo này) 

3. Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:  

- Tổ chức khắc phục các khuyết điểm đã nêu trên. 

- Tiếp tục xây dựng kế hoạch/phương án tổ chức dạy học linh hoạt trong 

tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 đảm bảo theo kế hoạch 

và đảm bảo chất lượng giáo dục. 

- Xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ và tổ chức thực hiện tốt công 

tác vệ sinh, phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại đơn vị. 

- Tiếp tục phối hợp với cơ quan y tế, chính quyền địa phương thực hiện 

tốt công tác vệ sinh và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo các văn bản chỉ 

đạo của các cấp, các ngành. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn học sinh, cán bộ, giáo 

viên và nhân viên về vệ sinh và phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo khuyến 

cáo của Bộ Y tế. Đồng thời, vừa đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch 

COVID-19 vừa đảm bảo công tác dạy và học tại đơn vị. 

- Các đơn vị có bếp ăn bán trú cần thực hiện nghiêm túc các quy định về 

an toàn thực phẩm; công khai thực đơn ăn hàng ngày; tăng cường đảm bảo dinh 

dưỡng, phòng chống dịch bệnh cho học sinh. 

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả kiểm tra công tác chuẩn bị năm 

học 2021-2022 tại các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo để các đơn vị 

biết, triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Các đơn vị trực thuộc Sở (thực hiện); 

- Giám đốc, các PGĐ Sở (để biết); 

- Các đơn vị hành chính thuộc Sở (để biết); 

- Lưu: VT, VP. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Trung 
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