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Kính gửi:  Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 

Thực hiện Công văn số 3456/BGDĐT-VP ngày 27 tháng 7 năm 2022 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo kết quả công tác văn phòng năm học 

2021-2022 và nhiệm vụ công tác văn phòng năm học 2022-2023, Sở Giáo dục và 

Đào tạo (GDĐT) tỉnh Kon Tum báo cáo như sau: 

I. KHÁI QUÁT CHUNG 

Sở GDĐT là loại hình cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, tham mưu Ủy ban 

nhân dân (UBND) tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào 

tạo trên địa bàn tỉnh1; hiện tại, cơ quan Sở GDĐT có Giám đốc, 03 Phó Giám đốc, 

07 đơn vị hành chính thuộc Sở với 39 cán bộ, công chức, viên chức và người lao 

động (06 Trưởng phòng, 13 Phó Trưởng phòng, 17 chuyên viên, 03 người lao 

động). 

Đảng bộ Sở GDĐT là tổ chức cơ sở Đảng với chức năng lãnh đạo cán bộ, 

đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thực hiện nhiệm vụ chính trị 

của 02 cơ quan hành chính (Sở GDĐT, Công đoàn ngành Giáo dục) và 02 đơn vị 

sự nghiệp (Trường PTTH DTNT tỉnh và Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh). 

Tính đến tháng 8 năm 2022, Đảng bộ có 76 đảng viên sinh hoạt tại 05 chi bộ2.  

Công đoàn cơ sở Sở GDĐT có 45 công đoàn viên, bao gồm cán bộ, công 

                                           
1 - Năm học 2021-2022, toàn tỉnh Kon Tum có 364 trường mầm non và phổ thông, cụ thể: 134 

trường mầm non (trong đó có 112 trường mầm non công lập và 22 trường mầm non ngoài công lập), 94 

trường tiểu học, 53 trường tiểu học và trung học cơ sở (TH-THCS), 57 trường THCS, 26 trường trung 

học phổ thông (THPT). Với tổng số trẻ em, học sinh là 159.448 (DTTS: 94.283 trẻ em, học sinh); trong 

đó, mầm non có 38.935 trẻ (DTTS: 24.329 trẻ); tiểu học có 65.928 học sinh (DTTS: 39.958 học sinh); 

THCS có 40.160 học sinh (DTTS: 24.715 học sinh); THPT có 14.425 học sinh (DTTS: 5.281 học sinh). 

Hiện nay tỉnh Kon Tum có 11 cơ sở đào tạo, gồm có: Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum, 

Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, Trung tâm GDTX tỉnh, 08 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp-

Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) huyện; ngoài ra còn có 102 Trung tâm học tập cộng đồng. 

- Tổng số trẻ em, học sinh là 159.448 (DTTS: 94.283 trẻ em, học sinh); trong đó, mầm non có 

38.935 trẻ (DTTS: 24.329 trẻ); tiểu học có 65.928 học sinh (DTTS: 39.958 học sinh); THCS có 40.160 

học sinh (DTTS: 24.715 học sinh); THPT có 14.425 học sinh (DTTS: 5.281 học sinh). 

- Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý (CBQL) được tỉnh đặc biệt quan tâm, tăng cường về cả số 

lượng và chất lượng. Đến nay, toàn ngành có 11.173 CBQL, giáo viên, nhân viên, trong đó CBQL các cơ 

sở giáo dục có 942 người, giáo viên có 9.303 người, nhân viên có 928 người. Về chất lượng đội ngũ 

CBQL và giáo viên: tiến sĩ có 01 người, thạc sĩ có 252 người, đại học có 7.672 người, cao đẳng có 1.805 

người, trung cấp có 515 người. 
2 Trong đó có 73 đảng viên chính thức, 37 đảng viên nữ; trình độ chuyên môn nghiệp vụ: 02 Tiến 

sĩ, 29 thạc sĩ, 44 đại học, 01 là nhân viên bảo vệ; trình độ lý luận chính trị: 11 cao cấp, 32 trung cấp và 33 

sơ cấp. 
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chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan Sở GDĐT và Công đoàn ngành 

Giáo dục. 

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC VĂN PHÒNG NĂM HỌC 

2021-2022 

1. Tình hình thực hiện 

1.1. Công tác tham mưu, tổng hợp phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh 

đạo Sở GDĐT 

 Căn cứ Chỉ thị về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2021-2022 của ngành 

GDĐT3, Quyết định về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-

2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên4, 

hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2021-2022 các cấp học, lĩnh vực giáo dục của Bộ 

GDĐT5, chỉ đạo của UBND tỉnh và tình hình thực tế của địa phương, Văn phòng 

Sở GDĐT đã thực hiện kịp thời, có hiệu quả việc tham mưu, tổng hợp, báo cáo 

phục vụ công tác chỉ đạo và điều hành của lãnh đạo Sở GDĐT, cụ thể:  

- Chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành khung kế hoạch thời gian năm 

học6 và ban hành văn bản chỉ đạo kịp thời công tác triển khai các nhiệm vụ trọng 

tâm năm học 2021-20227; đồng thời tập trung chỉ đạo tổ chức Lễ Khai giảng năm 

học 2021-2022 phù hợp, thích ứng với tình hình dịch bệnh COVID-19 tại địa phương8. 

                                           
3 Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24/8/2021 của Bộ GDĐT về 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 giáo dục và 

đào tạo. 
4 Quyết định số 2551/QĐ-BGDĐT ngày 04/8/2021 của Bộ GDĐT về việc ban hành khung kế 

hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường 

xuyên. 
5 Công văn số 3677/BGDĐT-GDTX ngày 26/8/2021 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện 

nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với Giáo dục thường xuyên; Công văn số 3676/BGDĐT-GDMN ngày 

26/8/2021 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với giáo dục 

mầm non; Công văn số 3636/BGDĐT-GDTH ngày 26/8/2021 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực 

hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2021-2022; Công văn số 3969/BGDĐT-GDTH ngày 10/9/2021 

của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện CTGDPT cấp tiểu học năm học 2021-2022 ứng phó với dịch 

COVID-19; Công văn số 3799/BGDĐT-GDTH ngày 01/9/2021 của Bộ GDĐT về việc thực hiện kế 

hoạch giáo dục đối với lớp 5 đáp ứng yêu cầu CTGDPT 2018; Công văn số 3699/BGDĐT-GDTrH ngày 

27/8/2021 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2021-2022; 

Công văn số 3968/BGDĐT-GDDT ngày 10/9/2021 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm 

vụ năm học 2021-2022 đối với giáo dục dân tộc; Công văn số 3757/BGDĐT-GDTC ngày 31/8/2021 của 

Bộ GDĐT về việc hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 

2021-2022; Công văn số 4096/BGDĐT-CNTT ngày 20/9/2021 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực 

hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT và thống kê giáo dục năm học 2021-2022; Công văn số 3761/BGDĐT-

GDCT ngày 31/8/2021 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học 

sinh, sinh viên năm học 2021-2022; Công văn số 4135/BGDĐT-GDTX ngày 21/9/2021 của Bộ GDĐT 

về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học Chương trình GDTX cấp THCS và THPT năm 

học 2021-2022 tại các cơ sở GDTX; Công văn số 4237/BGDĐT-QLCL ngày 27/9/2021 của Bộ GDĐT 

về việc hướng dẫn nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2021-2022; … 
6 Quyết định số 454/QĐ-SGDĐT ngày19/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum về việc ban 

hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và 

giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 
7 Công văn số 3394/UBND-KGVX ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh Kon Tum. 
8 Công văn số 1507/SGDĐT-VP ngày 02/9/2021 của Sở GDĐT về việc tổ chức Lễ khai giảng năm 
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- Tham mưu ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm học 2021-

20229 của Sở GDĐT; phối hợp với các đơn vị hành chính thuộc Sở tham mưu 

hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2020-2021 đối với các cấp học, lĩnh vực giáo dục10 

và các văn bản triển khai, thực hiện nhiệm vụ và nhiều chính sách phát triển giáo 

dục phù hợp với thực tế của địa phương. Thực hiện hiệu quả các chương trình phối 

hợp với các đơn vị, các sở, ngành, địa phương trong công tác giáo dục11.  

                                                                                                                                       
học 2021-2022 và triển khai dạy học trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19; Công 

văn số 1511/SGDĐT-GDTrH ngày 03/9/2021 của Sở GDĐT về hướng dẫn phương án tổ chức Lễ khai 

giảng và dạy học đối với các trường PTDTNT trong tình hình nguy cơ dịch bệnh COVID-19 phức tạp. 
9 Chương trình số 04/CTr-SGDĐT ngày 29/9/2021 của Sở GDĐT về Chương trình Công tác trọng 

tâm năm học 2021-2022 của Sở GDĐT.  
10 Công văn số 1504/SGDĐT-QLCLGDCN ngày 01/9/2021 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực 

hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với Giáo dục thường xuyên; Công văn số 1508/SGDĐT-

GDMNTH ngày 03/9/2021 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn phương án dạy học đối với giáo dục mầm 

non, giáo dục tiểu học trong tình hình nguy cơ dịch bệnh COVID-19 phức tạp; Công văn số 

1513/SGDĐT-GDTrH ngày 03/9/2021 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn phương án dạy học đối với giáo 

dục trung học trong tình hình nguy cơ dịch bệnh COVID-19 phức tạp; Công văn số 1521/SGDĐT-

GDMNTH ngày 06/9/2021 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 

đối với giáo dục mầm non; Công văn số 1533/SGDĐT-GDMNTH ngày 07/9/2021 của Sở GDĐT về việc 

hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2021-2022; Công văn số 1572/SGDĐT-

GDTrH ngày 13/9/2021 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm 

học 2021-2022; Công văn số 1611/SGDĐT-GDTrH ngày 16/9/2021 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn 

công tác dạy và học cấp trung học từ ngày 20/9/2021 trên địa bàn tỉnh; Công văn số 1613/SGDĐT-

GDMNTH ngày ngày 16/9/2021 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn triển khai dạy học đối với giáo dục 

mầm non, giáo dục tiểu học từ ngày 20/9/2021; Công văn số 1623/SGDĐT-GDTrH ngày 17/9/2021 của 

Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT cấp THCS, THPT ứng phó với dịch bệnh 

COVID-19 năm học 2021-2022; Công văn số 1629/SGDĐT-GDTrH ngày 17/9/2021 của Sở GDĐT về 

việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với giáo dục dân tộc; Công văn số 

1643/SGDĐT-VP ngày 21/9/2021 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể 

chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2021-2022; Công văn số 1673/SGDĐT-VP ngày 

23/9/2021 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT và thống kê giáo dục 

năm học 2021-2022; Công văn số 1678/SGDĐT-VP ngày 23/9/2021 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn 

thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh năm học 2021-2022; Công văn số 

1779/SGDĐT-QLCLGDCN ngày 06/10/2021 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn nhiệm vụ quản lý chất 

lượng năm học 2021-2022; Công văn số 1949/SGDĐT-GDTrH ngày 01/11/2021 của Sở GDĐT về việc 

hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQPAN năm học 2021-2022; Quyết định số 1905/QĐ-SGDĐT ngày 

13/9/2021 của Sở GDĐT về việc Phê duyệt kế hoạch thanh tra năm học 2021-2022; Văn bản số 

1596/SGDĐT-TTr ngày 14/9/2021 của Sở GDĐT về việc Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ 

trường học, năm học 2021-2022; Công văn số 1600/SGDĐT-TTr ngày 15/9/2021 của Sở GDĐT về việc 

Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, năm học 2021-2022; Công văn số 1882/SGDĐT-TTr ngày 

23/12/2020 của Sở GDĐT về việc phân công nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo năm 

2021; Thông báo số 205/TB-SGDĐT ngày 23/12/2020 của Sở GDĐT về việc Thông báo lịch tiếp công 

dân thường xuyên, định kỳ năm 2021; Thông báo số 206/TB-SGDĐT ngày 23/12/2020 của Sở GDĐT về 

việc Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Sở GDĐT năm 2021; Quyết định số 268/QĐ-SGDĐT 

ngày 16/6/2021 của Sở GDĐT về việc ban hành Quy chế tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn thư khiếu 

nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; Quyết định số 238/QĐ-SGDĐT ngày 02/6/2021 của Sở 

GDĐT về việc ban hành Nội quy tiếp công dân; Công văn số 2353/SGDĐT-TTr  ngày 14/12/2021 của 

Sở GDĐT về việc phân công nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022; … 
11 Chương trình số 03/CTrPH-SGDĐT-TĐKT ngày 16/12/2020 của Sở GDĐT và Tỉnh Đoàn Kon 

Tum về Chương trình phối hợp công tác giữa ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Kon 

Tum giai đoạn 2020-2025; Chương trình số 06/CTrPH-SGDĐT-TĐKT ngày 15/10/2021 của Sở GDĐT 

và Tỉnh đoàn Kon Tum về Chương trình phối hợp công tác giữa ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh tỉnh Kon Tum năm học 2021-2022; Chương trình phối hợp số 28-CTrPH/BTGTU-SGD&ĐT ngày 

06/6/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở GDĐT về Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo 
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- Tham mưu ban hành Kế hoạch triển khai các Nghị quyết của Chính phủ, 

Hội đồng nhân dân tỉnh, Chỉ thị của Bộ GDĐT và chương trình công tác trọng tâm 

của UBND tỉnh năm 202212; các quy chế13, kế hoạch chuyên đề14, các hướng dẫn 

để lãnh đạo Sở GDĐT chỉ đạo, điều hành hoạt động của cơ quan Sở GDĐT và các 

cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh15. Phối hợp với chính quyền địa phương đẩy 

                                                                                                                                       
Tỉnh ủy với Sở GDĐT giai đoạn 2017-2021; Chương trình phối hợp số 12/CTPH-SGDĐT-UBMTTQ 

ngày 28/12/2018 giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam với Sở GDĐT thực hiện Chương trình 

số 67-CTr/TU và Chương trình số 53-CTr/TU; Kế hoạch thực hiện chương trình phối hợp công tác giai 

đoạn 2018-2021 giữa Sở GDĐT với Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum; Quy chế phối hợp số 15/QCPH/CAT-

SGDĐT giữa Công an tỉnh với Sở GDĐT về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật 

tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành giáo dục; 

Chương trình số 393/CTr-PTTH ngày 12/10/2021 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Kon Tum và 

Sở GDĐT về Chương trình phối hợp giữa Đài PTTH tỉnh Kon Tum với Sở GDĐT tỉnh Kon Tum giai 

đoạn 2021-2025;…  
12 Công văn số 34/SGDĐT-VP ngày 07/01/2022 của Sở GDĐT về việc triển khai thực hiện 

Chương trình công tác trọng tâm năm 2022; Tờ trình số 130/TTr-SGDĐT ngày 27/8/2021 của Sở GDĐT 

về việc ban hành Chỉ thị 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 giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Kon Tum; … 
13 Quyết định số 33/QĐ-SGDĐT ngày 24/01/2022 của Sở GDĐT tỉnh Kon Tum về việc ban hành 

Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022; Quyết định số 93/QĐ-SGDĐT ngày 13/02/2020 của Sở GDĐT ban 

hành Quy chế Quản lý, sử dụng tài sản công tại Sở GDĐT Kon Tum; Quyết định số 98/QĐ-SGDĐT, 

ngày 18/02/2020 của Sở GDĐT ban hành Quy chế Công tác văn thư và lưu trữ Sở GDĐT Kon Tum. 
14 Kế hoạch số 84/KH-SGDĐT ngày 15/7/2022 của Sở GDĐT về Tổ chức Hội thi Cồng chiêng - 

Xoang học sinh trường PTDTNT, PTDTBT chào mừng 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/ 1982-

20/11/2022; Kế hoạch số 54/KH-SGDĐT ngày 19/4/2022 của Sở GDĐT về tổ chức Hội thi “Làm và sử 

dụng đồ dùng, học liệu số cấp Tiểu học tỉnh Kon Tum, năm học 2021-2022”; Kế hoạch số 41/KH-

SGDĐT ngày 22/03/2022 của Sở GDĐT tỉnh Kon Tum về việc tổ chức Hội thi “Làm đồ dùng, đồ chơi tự 

tạo cấp học Mầm non tỉnh Kon Tum năm học 2021 - 2022”; Kế hoạch số 95/KH-SGDĐT ngày 

20/10/2021 của Sở GDĐT về việc tổ chức Cuộc thi Tài năng tiếng Anh cấp tỉnh lần thứ VII dành cho học 

sinh phổ thông, năm học 2021-2022; Công văn số 241/SGDĐT-GDTrH ngày 15/02/2022 của Sở GDĐT 

về việc triển khai Hội thi sáng tạo kĩ thuật lần thứ X (2022-2023) và Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên - 

Nhi đồng lần thứ XIV (2021-2022); Công văn số 402/SGDĐT-GDTrH ngày 09/3/2022 của Sở GDĐT về 

việc triển khai Cuộc thi Online “Học sinh với An toàn thông tin 2022”; Kế hoạch số 07/KH-SVHTTDL-

SGDĐT ngày 14/01/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Sở GDĐT về tổ chức cuộc thi vẽ tranh 

cho thiếu nhi chủ đề “Khu vui chơi mơ ước của em”; Kế hoạch số 20/KH-SGDĐT ngày 16/02/2022 của 

Sở GDĐT về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở năm 2022; Kế hoạch số 21/KH-

SGDĐT ngày 18/02/2022 của Sở GDĐT về áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo 

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022; Kế hoạch số 26/KH-SGDĐT ngày 25/02/2022 

của Sở GDĐT về công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2022; Kế hoạch số 31/KH-SGDĐT 

ngày 07/3/2022 của Sở GDĐT về triển khai thực hiện Kế hoạch số 462/KH-UBND ngày 18/02/2022 của 

UBND tỉnh Kon Tum về triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum; Kế hoạch số 32/KH-SGDĐT ngày 07/3/2022 của Sở GDĐT về công tác văn thư, lưu 

trữ năm 2022; Kế hoạch số 35/KH-SGDĐT ngày 11/3/2022 của Sở GDĐT về công tác bảo vệ bí mật 

Nhà nước năm 2022; Kế hoạch số 36/KH-SGDĐT ngày 14/3/2022 của Sở GDĐT về học tập và làm theo 

tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2022; Kế hoạch số 42/KH-SGDĐT ngày 23/3/2022 của 

Sở GDĐT về đánh giá ngoài và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia năm 2022; Kế hoạch số 43/KH-

SGDĐT ngày 23/3/2022 của Sở GDĐT về thực hiện Quyết định số 383/QĐ-BGDĐT ngày 26/01/2022 

của Bộ GDĐT (về việc ban hành Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới giai đoạn 

2021-2030 của Bộ GDĐT) trong ngành GDĐT tỉnh Kon Tum; Kế hoạch số 46/KH-SGDĐT ngày 

24/3/2022 của Sở GDĐT về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022; Kế hoạch số 47/KH-SGDĐT 

ngày 25/3/2022 của Sở GDĐT về thu Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2022; …  
15 Công văn số 587/SGDĐT-GDTrH ngày 04/4/2022 của Sở GDĐT về việc tăng cường công tác 

quản lý, nâng cao chất lượng kiểm tra, đánh giá định kỳ và công tác ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2022; 

Kế hoạch số 11/KH-SGDĐT ngày 24/01/2022 của Sở GDĐT tỉnh Kon Tum về tổ chức dạy học lớp 12 
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mạnh tuyên truyền đến cha mẹ học sinh và học sinh về tình hình triển khai các 

hình thức dạy học phù hợp trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức 

tạp. Huy động tối đa sự tham gia của các tổ chức chính trị-xã hội tại địa phương tự 

nguyện hỗ trợ, phối hợp với ngành GDĐT chuyển trạng thái dạy học trong tình 

hình mới. 

- Tổng hợp đầy đủ, kịp thời các thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ của 

cơ quan Sở GDĐT và tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học của các cơ sở giáo 

dục trên toàn tỉnh báo cáo lãnh đạo Sở GDĐT, tham mưu báo cáo Bộ GDĐT; 

tham mưu lãnh đạo Sở GDĐT chỉ đạo, điều hành hoạt động cơ quan Sở GDĐT và 

hoạt động chuyên môn của toàn Ngành; tham mưu có hiệu quả nội dung tiếp công 

dân định kỳ hàng tháng và đột xuất, giải quyết những vấn đề bức xúc, đột xuất của 

ngành…; kịp thời tham mưu chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19, tổ chức các hình thức học tập phù hợp cho học sinh trong thời gian 

nghỉ học tập trung, điều chỉnh kế hoạch thời gian năm học, tinh giản chương trình 

theo hướng dẫn của Bộ GDĐT16. 

- Chủ động tham mưu Chương trình, kế hoạch công tác hàng tuần, tháng, 

quý của cơ quan Sở GDĐT nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ theo kế 

hoạch đồng thời triển khai chương trình công tác theo kế hoạch chung; điều chỉnh, 

bổ sung chương trình đáp ứng tình hình thực tế của Ngành. Ngoài ra, chủ động, 

linh hoạt phối hợp với các đơn vị hành chính thuộc Sở tham mưu nội dung các 

cuộc họp đột xuất cho Lãnh đạo Sở nhằm giải quyết các nhiệm vụ phù hợp với 

tình hình thực tiễn.  

- Thực hiện tốt việc theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nội quy, quy chế, kỷ 

luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức và người lao động17; việc thực 

                                                                                                                                       
và ôn thi tốt nghiệp THPT năm học 2021-2022; Công văn số 838/SGDĐT-GDTrH ngày 05/5/2022 của 

Sở GDĐT về việc hướng dẫn tổ chức thi thử Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2021-2022; Công văn số 

853/SGDĐT-GDTrH ngày 06/5/2022 của Sở GDĐT về việc điều chỉnh lịch thi thử Kỳ thi tốt nghiệp 

THPT năm học 2021-2022; Quyết định số 223/QĐ-SGDĐT ngày 17/5/2022 của Sở GDĐT về việc 

Thành lập Đoàn kiểm tra, tư vấn dạy học và ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2022; … 
16 Công văn số 87/UBND-KGVX ngày 11/01/2022 của UBND tỉnh Kon Tum về tăng cường giám 

sát cộng đồng, quản lý nguy cơ và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; Công văn số 134/CV-BCĐ ngày 

07/01/2022 của BCĐ phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum về việc tăng cường thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch COVID-19 trước biến thể mới (Omicron); Công văn số 1549/BGDĐT-GDTC 

ngày 20/4/2022 của Bộ GDĐT về việc điều chỉnh hướng dẫn định nghĩa ca bệnh COVID-19 và biện 

pháp y tế đối với ca bệnh COVID-19 và người tiếp xúc gần; Công văn số 1202/UBND-KGVX ngày 

26/4/2022 của UBND tỉnh Kon Tum về việc triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn 

của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tiêm vắc xin; Công văn 2055/UBND-KGVX 

ngày 30/6/2022 của UBND tỉnh Kon Tum về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất 

huyết Dengue; Công văn số 1702/SGDĐT-GDTrH ngày 27/9/2021 của Sở GDĐT Hướng dẫn điều chỉnh 

nội dung dạy học Chương trình GDTX cấp THCS và THPT năm học 2021-2022; Công văn số 

2373/SGDĐT-GDMNTH ngày 16/12/2021 của Sở GDĐT về việc triển khai thực hiện Công văn số 

5766/BGDĐT-GDTH hướng dẫn tổ chức dạy học, đánh giá học sinh tiểu học thực hiện CTGDPT ứng 

phó dịch COVID-19; Công văn số 2313/SGDĐT-VP ngày 26/11/2021 của Sở GDĐT triển khai các 

phương án xử lý khi có ca COVID-19 trong cộng đồng và trong cơ sở giáo dục để đảm bảo công tác dạy 

và học trên địa bàn tỉnh; … 
17 Thực hiện Kết luận số 1663-KL/TU ngày 24-4-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chỉ đạo của 

Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 159-CV/TU ngày 13-4-2021; chỉ đạo của UBND tỉnh Kon Tum tại 

Công văn số 1256/UBND-KTTH ngày 19/4/2021 về tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính 
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hiện nhiệm vụ của các đơn vị hành chính thuộc Sở GDĐT, đặc biệt là việc thực 

hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, Bộ GDĐT chỉ đạo. 

- Phối hợp với các Sở, ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh ban hành 

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021-

2025, triển khai thực hiện Chương trình Y tế trường học trong các cơ sở giáo dục18. 

- Tổ chức thành công Giải thể thao học sinh năm 2022. Tham gia Đại hội 

Thể dục thể thao tỉnh Kon Tum lần thứ VII năm 2022 đạt thành tích cao19. Tham 

gia Hội thi thể thao các DTTS toàn quốc lần thứ XII, khu vực II, năm 202220; tham 

gia Giải chạy học sinh, sinh viên “S-Race 2021”21. 

- Tham mưu các cấp ủy Đảng chỉ đạo chính quyền, các tổ chức chính trị, xã 

hội tham gia cùng ngành GDĐT xây dựng môi trường sư phạm xanh, sạch, đẹp. 

Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, giá trị sống, kỹ năng 

sống tích cực, kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh; tập trung hình thành, bồi dưỡng 

vun đắp tình yêu thương gia đình, yêu quê hương, yêu Tổ quốc, sự sẻ chia, lòng 

biết ơn, ý chí, khát vọng vươn lên trong học tập và cuộc sống22.  

- Ngoài ra, Sở GDĐT làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, góp phần tăng 

cường đầu tư cơ sở vật chất, đồ dùng dạy học, thư viện cho các trường thuộc vùng 

kinh tế - xã hội khó khăn; trang bị đồ dùng cá nhân cho học sinh các trường nội 

                                                                                                                                       
trên địa bàn tỉnh và Đề án Văn hóa công vụ, Quy chế văn hóa công sở; Thực hiện Kết luận số 1663-

KL/TU ngày 24-4-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 

159-CV/TU ngày 13-4-2021; chỉ đạo của UBND tỉnh Kon Tum tại Công văn số 1256/UBND-KTTH 

ngày 19/4/2021 về tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh và Đề án Văn hóa 

công vụ, Quy chế văn hóa công sở. 
18 Kế hoạch số 356/KH-UBND ngày 09/02/2022 của UBND tỉnh Kon Tum về triển khai thực hiện 

Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Kế hoạch số 

1418/KH-UBND ngày 13/5/2022 của UBND tỉnh Kon Tum về việc triển khai thực hiện Chương trình Y 

tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021-2025 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Kế hoạch liên ngành số 2732/KHLN-SYT-SGDĐT ngày 22/6/2021 của Sở Y 

tế va Sở GDĐT  về việc thực hiện công tác y tế trường học giai đoạn 2021-2025. 
19 Với tổng số 49 cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; kết quả: đạt 38 huy chương (30 huy 

chương vàng, 04 huy chương bạc, 04 huy chương đồng). 
20 Công văn số 1188/SGDĐT-VP ngày 19/6/2022 của Sở GDĐT về việc cử giáo viên tham gia Hội 

thi thể thao các DTTS  toàn quốc lần thứ XII, khu vực II, năm 2022. 
21 Công văn số 594/SGDĐT-VP ngày 05/4/2022 của Sở GDĐT về việc triển khai Kế hoạch tổ 

chức giải chạy trên nền tảng ứng dụng di động “S-Race Online Miền Trung 2022” dành cho học sinh cấp 

THCS và THPT. 
22 Công văn số 213/SGDĐT-VP ngày 14/02/2022 của Sở GDĐT về việc tiếp tục tổ chức phong 

trào trồng cây xanh trong ngành Giáo dục; Công văn số 234/SGDĐT-VP ngày 15/02/2022 của Sở GDĐT 

về việc triển khai nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh năm 

2022; Công văn số 301/SGDĐT-VP ngày 23/02/2022 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn tổ chức diễn đàn 

“Xây dựng tình bạn đẹp-nói không với bạo lực học đường” năm học 2021-2022; Công văn số 

361/SGDĐT-VP ngày 01/3/2022 của Sở GDĐT về việc tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống 

cho học sinh trong các cơ sở giáo dục; Kế hoạch số 33/KH-SGDĐT ngày 08/3/2022 của Sở GDĐT về 

triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2022; Công văn số 

541/SGDĐT-VP ngày 29/3/2022 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn sử dụng các video tuyên truyền pháp 

luật về ATGT trên Website giaoducgiaothong.edu.vn; Kế hoạch số 70/KH-SGDĐT ngày 31/5/2022 của 

Sở GDĐT về 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” trong ngành 

Giáo dục tỉnh Kon Tum; … 



7 

trú, bán trú; tặng học bổng cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; 

hỗ trợ học sinh, giáo viên nhiễm COVID-19 trong thời gian bị cách ly để điều trị23. 

1.2. Công tác báo cáo Đoàn Đại biểu Quốc hội của địa phương 

a) Việc cung cấp thông tin tình hình GDĐT cho Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh 

Việc cung cấp thông tin tình hình GDĐT cho Đoàn đại biểu Quốc hội được 

Sở GDĐT thực hiện thường xuyên, đảm bảo về nội dung và thời gian quy định. 

b) Việc tổng hợp các vấn đề Đoàn đại biểu Quốc hội và cử tri tại địa 

phương quan tâm, báo cáo kết quả thực hiện về Bộ GDĐT 

Theo đề nghị của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bộ GDĐT, Sở GDĐT đã kịp 

thời cung cấp thông tin có liên quan về tình hình giáo dục và đào tạo của địa 

phương; những bất cập, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến đội ngũ 

nhà giáo, học sinh; lãnh đạo Sở tham dự các cuộc họp chuyên đề, tiếp xúc cử tri 

(theo các Kế hoạch của Đoàn đại biểu Quốc hội)24 để lắng nghe, tiếp thu kiến 

nghị của cử tri có liên quan đến Ngành, kịp thời tham mưu UBND tỉnh hoặc kiến 

nghị cấp thẩm quyền xem xét. Sở GDĐT đã tổng hợp các vấn đề Đoàn đại biểu 

Quốc hội, các đại biểu Quốc hội và cử tri tại địa phương quan tâm gửi Bộ GDĐT 

trước kỳ họp Quốc hội theo quy định25. 

1.3. Công tác cải cách hành chính 

a) Cải cách thể chế 

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở GDĐT đã kịp thời thực hiện 

đầy đủ quy trình thủ tục tham mưu xây dựng dự thảo các văn bản quy phạm pháp 

luật trình UBND tỉnh ban hành, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành 

theo đúng Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 và Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và 

                                           
23 Trong năm học 2021-2022, tổng kinh phí được các cá nhân, tổ chức, đơn vị hỗ trợ từ các chương 

trình do Văn phòng Sở kết nối, huy động trị giá gần 100 tỷ đồng. 
24 Công văn số 78/ĐĐBQH-CTQH ngày 15/4/2022 của Đoàn Giám sát-Đoàn Đại biểu Quốc hội 

tỉnh về hoạt động giám sát trực tiếp “việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum”; Kế hoạch số 04/KH-TTHĐND ngày 

27/10/2021 của Thường trực HĐND tỉnh Kon Tum về việc tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 2, HĐND 

tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; Kế hoạch số 83/KH-ĐĐBQH ngày 22/4/2022 của Đoàn Đại biểu 

Quốc hội tỉnh Kon Tum về kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XV; Kế hoạch số 

06/KH-TTHĐND ngày 13/5/2022 của Thường trực HĐND tỉnh về việc kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ 

họp thứ 3Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026;… 
25 Báo cáo số 258/BC-SGDĐT ngày 01/9/2021 của Sở GDĐT về tình hình chuẩn bị đầu năm học 

2021-2022; Báo cáo số 261/BC-SGDĐT ngày 05/9/2021 của Sở GDĐT về tình hình khai giảng năm học 

2021-2022; Báo cáo số 264/BC-SGDĐT ngày 09/9/2021 của Sở GDĐT về tình hình triển khai dạy học 

đầu năm học 2021-2022; Báo cáo số 64/BC-SGDĐT ngày 10/3/2022 của Sở GDĐT về việc thực hiện 

chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giai đoạn 2016-2021; Báo cáo số 124/BC-

SGDĐT ngày 21/4/2022 của Sở GDĐT về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí, giai đoạn 2016-2021; Báo cáo số 382/BC-SGDĐT ngày 14/12/2021 của Sở GDĐT về rà 

soát tác động, ảnh hưởng của Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ; 

Công văn số 2456/SGDĐT-VP ngày 28/12/2021 của Sở GDĐT về việc tham mưu UBND tỉnh báo cáo 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về những vấn đề cử tri quan tâm; … 
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biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật26. 

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp 

luật của Ngành; tổ chức triển khai kịp thời, đầy đủ các văn bản quy phạm pháp 

luật có liên quan; chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến và thanh tra, kiểm tra 

kết quả thực hiện của các đơn vị; thường xuyên rà soát, đúc kết thực tiễn, tích cực 

góp ý xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu; triển khai thực hiện 

tốt dân chủ trong hoạt động của cơ quan theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 

09/01/2015 của Chính phủ27. 

Sở GDĐT đã hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện tốt công tác 

phối hợp giữa Nhà trường và các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn trong việc nâng 

cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Thông qua các hội nghị giao 

ban tuần, giao ban quý Sở GDĐT đã tổ chức phổ biến, tuyên truyền các nội dung 

liên quan đến chế độ chính sách của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học 

sinh cho lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở. 

b) Về cải cách thủ tục hành chính  

Sở GDĐT đã rà soát, tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định công bố 

danh mục thủ tục hành chính được thay thế, lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở GDĐT, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum28; quyết định phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính 

lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GDĐT, UBND 

                                           
26 Nghị quyết số 48/2021/NQ-HĐND ngày 22/10/2021 của HĐND tỉnh Kon Tum Quy định mức 

học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2021-2022 và không thu học phí học 

kỳ I năm học 2021-2022 thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum; Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND 

ngày 09/7/2021 của HĐND tỉnh Kon Tum về việc Phê duyệt mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ 

trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết 

số 54/2021/NQ-HĐND ngày 22/10/2021 của HĐND tỉnh Kon Tum Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết 

số 31/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh Quy định cụ thể khoảng cách và địa bàn để xác 

định học sinh không thể đến trường và trở về nhà trong ngày; quy định cụ thể tỷ lệ khoán kinh phí phục 

vụ việc nấu ăn cho học sinh trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Quyết định số 13/2022/QĐ-UBND ngày 

06/6/2022 của UBND tỉnh Kon Tum về Bãi bỏ Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 

2013 của UBND tỉnh Kon Tum Quy định nội dung, mức chi trong tổ chức các kỳ thi và bồi dưỡng đội 

tuyển học sinh giỏi trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 07/6/2022 của 

UBND tỉnh Kon Tum về Quy định về cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học trên 

địa bàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết số 69/2021/NQ-HĐND, ngày 14/12/2021 của HĐND tỉnh Kon Tum 

khóa XII về quy định mức hỗ trợ cho trẻ em, giáo viên, cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục 

ở địa bàn có khu công nghiệp trên địa bản tỉnh Kon Tum; Nghị quyết số 70/2021/NQ-HĐND, ngày 

14/12/2021 của HĐND tỉnh Kon Tum khóa XII về quy định mức tiền công cụ thể cho tưng chức danh là 

thành viên thực hiện các nhiệm vụ thi đối với giáo dục phổ thông; nội dung, mức chi để chuẩn bị, tổ chức 

và tham gia các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Kon Tum; 

Nghị quyết số 71/2021/NQ-HĐND ngày 14/12/2021 của HĐND tỉnh Kon Tum Quy định mức chi tập 

huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo 

khoa mới giáo dục phổ thông thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum; ... 
27 Kế hoạch số 10/KH-SGDĐT ngày 17/01/2022 của Sở GDĐT về triển khai công tác Pháp chế, rà 

soát, hệ thống hóa Văn bản quy phạm pháp luật năm 2022; Kế hoạch số 17/KH-SGDĐT ngày 

10/02/2022 của Sở GDĐT về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022; Kế hoạch số 20/KH-

SGDĐT ngày 16/02/2022 của Sở GDĐT về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở năm 

2022. 
28 Quyết định số 263/QĐ- UBND ngày 13/4/2022 của UBND tỉnh Kon Tum. 
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cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum29. 

Cập nhật, công khai đầy đủ, kịp thời thủ tục hành chính của Sở GDĐT trên 

Cổng thông tin điện tử của Ngành và Trung tâm Phục vụ hành chính công của 

tỉnh; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 

chính, triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua 

dịch vụ bưu chính công ích; kiểm soát chặt chẽ quá trình thực hiện thủ tục hành 

chính đúng quy định. 

Duy trì thực hiện việc tiếp nhận kiến nghị, phản ánh của tổ chức công dân 

về các quy định hành chính qua số điện thoại đường dây nóng, thư điện tử công vụ 

và Cổng thông tin điện tử của Sở.  

c)Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước 

Căn cứ hướng dẫn của Bộ GDĐT30, Sở GDĐT đã tham mưu UBND tỉnh 

Kon Tum ban hành Quyết định số 17/2022/QĐ-UBND ngày 13/6/2022 Quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở GDĐT tỉnh Kon Tum. 

Sở GDĐT đã hoàn thiện việc xây dựng kế hoạch và triển khai việc rà soát, 

sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính thuộc Sở (Kế hoạch số 96/KH-SGDĐT 

ngày 28/10/2021) và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc (Kế hoạch số 98/KH-SGDĐT 

ngày 02/11/2021). 

Thực hiện công tác quản lý, chỉ đạo tại cơ quan theo các quy định cụ thể 

(Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, các 

đơn vị hành chính thuộc Sở GDĐT; quy chế làm việc; quy chế dân chủ; quy chế 

văn hóa công sở…). 

d) Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

Tiếp tục tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trong đó chú trọng 

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ người dân tộc thiểu số và cán bộ trong nguồn quy hoạch. 

Tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan học tập nâng cao trình 

độ lý luận chính trị, trình độ quản lý, tiếng dân tộc thiểu số của địa phương; tham 

gia các lớp tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, quốc phòng an ninh, bảo vệ chính 

trị nội bộ; các lớp tập huấn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đặc 

biệt là thực hiện Chương trình, sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 và Tài liệu Giáo 

dục địa phương tỉnh Kon Tum lớp 3, lớp 7, lớp 10 để triển khai trong năm học 

2022-2023.  

Thực hiện nghiêm túc các quy định, quy trình về công tác cán bộ; thực hiện 

chặt chẽ quy định, quy trình tuyển dụng, quy hoạch, luân chuyển, bố trí, bổ nhiệm 

đối với cán bộ. Việc bổ nhiệm, đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức và 

người lao động trong cơ quan thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ, khách 

                                           
29 Quyết định số 324/QĐ-UBND ngày 18/5/2022 của UBND tỉnh Kon Tum. 
30 Thông tư Liên tịch số 12/2020/TT-BGDĐT ngày 22/5/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT hướng 

dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở GDĐT thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương, Phòng GDĐT thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố 

trực thuộc Trung ương. 
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quan, công khai, minh bạch và đúng quy định. 

e) Về cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính, đơn giản hóa 

thủ tục hành chính, triển khai dịch vụ công trực tuyến  

Sở GDĐT đã xây dựng và ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan 

(Quyết định số 33/QĐ-SGDĐT ngày 24/01/2022). Tập thể cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động trong cơ quan Sở đã thống nhất triển khai thực hiện 

nghiêm túc Quy chế và quy định đã đề ra. 

Sở GDĐT được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các 

đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GDĐT31; nâng cao trách nhiệm cá nhân 

của chủ tài khoản, kế toán; chủ động chi tiêu theo yêu cầu thực tế, đảm bảo tiết 

kiệm, thiết thực và hiệu quả; tích lũy từ nguồn tiết kiệm được để tăng thu nhập cho 

cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan và thực hiện đúng chế độ công khai tài 

chính theo quy định. 

Hiện nay, ngành GDĐT đã được UBND tỉnh phê duyệt 110 thủ tục hành 

chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên Cổng dịch vụ công và Hệ 

thống thông tin điện tử của tỉnh và Cổng dịch vụ công Quốc gia và đang chờ phê 

duyệt 35 thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 còn lại32. 

Tiếp tục phối hợp với Bưu điện tỉnh triển khai tốt việc giải quyết một số thủ 

tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích nhằm cắt giảm chi phí cho tổ chức, 

cá nhân trong việc thực hiện thủ tục hành chính33.  

Thực hiện có hiệu quả việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp 

tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào các hoạt động của cơ quan Sở 

GDĐT như: đã ban hành mục tiêu chất lượng năm 2022; kiện toàn Ban Chỉ đạo 

thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015; ban 

hành quyết định bổ sung Hệ thống tài liệu nội bộ năm 202234. 

1.4. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin 

Sở GDĐT thường xuyên tổ chức các hoạt động hội nghị, họp trực tuyến, 

thực hiện tốt công tác báo cáo trên Hệ thống báo cáo định kỳ của Chính phủ và 

của tỉnh theo đúng quy định. 

Chủ động xây dựng kho học liệu số giáo dục các cấp học35 nhằm bảo đảm 

                                           
31 Quyết định số 502/QĐ-UBND ngày 17/5/2019 của UBND tỉnh Kon Tum về việc giao quyền tự 

chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GDĐT. 
32 Tờ trình số 64/TTr-SGDĐT ngày 14/5/2022 của Sở GDĐT về việc đề nghị phê duyệt Danh mục 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 ngành GDĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính 

nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 
33 Thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.  
34 Kế hoạch số 21/KH-SGDĐT ngày 18/02/2022 của Sở GDĐT về áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ 

thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2022; Quyết định số 252/QĐ-SGDĐT ngày 

27/5/2022 của Sở GDĐT về việc kiện toàn Ban chỉ đạo triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý 

chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015; Quyết định số 251/QĐ-SGDĐT ngày 26/5/2022 của 

Sở GDĐT về bổ sung Hệ thống tài liệu nội bộ năm 2022. 
35 Kế hoạch số 81/KH-SGDĐT ngày 22/9/2021 của Sở GDĐT về xây dựng và tổ chức hội thi 
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duy trì các hoạt động dạy học ở các cơ sở giáo dục trong điều kiện dịch COVID-

19 diễn ra phức tạp, góp phần hoàn thành chương trình, kế hoạch năm học 2021-

2022 và các năm học tiếp theo.  

Các cơ sở giáo dục đã triển khai phần mềm Quản lý cán bộ viên chức; cấp 

miễn phí tài khoản Office 365 cho CBQL, giáo viên và nhân viên từ mầm non đến 

phổ thông và học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh để phục vụ công tác quản lý, 

dạy và học trực tuyến.  

Sở GDĐT đã triển khai hệ thống phần mềm số hóa văn bằng chứng chỉ của 

Ngành. Đồng thời, ban hành các văn bản hướng dẫn các phòng GDĐT, các trường 

phổ thông sử dụng hồ sơ, giáo án điện tử, thay thế hồ sơ giấy đối với CBQL và 

giáo viên, góp phần tích cực vào việc tiết kiệm thời gian, chi phí, phục vụ tốt công 

tác kiểm tra, đánh giá của các cấp quản lý. Triển khai các nội dung tập huấn ứng 

dụng CNTT và Chuyển đổi số gắn với kỹ năng quản lý, kỹ năng dạy và học trực tuyến.  

Chủ trì, phối hợp với các địa phương, sở ngành tham mưu UBND tỉnh ban 

hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông 

tin và Chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo tỉnh Kon Tum giai đoạn 2022-

2025, định hướng đến năm 2030”. Kiện toàn Tổ Hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông 

tin trong công tác quản lý và dạy học trên địa bàn tỉnh Kon Tum36; phát huy vai trò 

của Tổ trong việc hướng dẫn, tập huấn nâng cao năng lực ứng dụng CNTT cho 

cán bộ, công chức trong công tác quản lý, điều hành, báo cáo thống kê; qua đó góp 

phần tiết kiệm thời gian và tăng cường hiệu quả công tác. 

1.5. Công tác truyền thông giáo dục   

a) Kết quả triển khai kế hoạch truyền thông, tuyên truyền về giáo dục và 

đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Căn cứ các Kế hoạch, Công văn đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên 

truyền trong năm học 2021-2022 của Bộ GDĐT37 và tình hình thực tế của địa 

phương, Sở GDĐT đã kịp thời thông báo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục triển khai 

thực hiện thông qua các hội nghị, bồi dưỡng, tập huấn, hội thảo, xây dựng kế 

                                                                                                                                       
video bài giảng trực tuyến nội dung cốt lõi các môn học, hoạt động giáo dục trong CTGDPT cấp tiểu học 

và triển khai cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử; Quyết định số 2090/QĐ-SGDĐT ngày 02/11/2021 của 

Sở GDĐT về việc thành lập Hội đồng đánh giá, tư vấn video bài giảng trực tuyến nội dung cốt lõi các 

môn học, hoạt động giáo dục trong CTGDPT cấp tiểu học; Quyết định số 2305/QĐ-SGDĐT ngày 

27/12/2021 của Sở GDĐT về việc công nhận video bài giảng trực tuyến nội dung cốt lõi các môn học, 

hoạt động giáo dục trong CTGDPT cấp tiểu học. 

 36 Quyết định số 2205/QĐ-SGDĐT ngày 08/12/2021 về việc kiện toànTổ Hỗ trợ ứng dụng công 

nghệ thông tin trong công tác quản lý và dạy họctrên địa bàn tỉnh Kon Tum. 
37 Kế hoạch số 68/KH-BGDĐT ngày 24/01/2022 của Bộ GDĐT về Kế hoạch truyền thông về giáo 

dục và đào tạo năm 2022; Kế hoạch số 959/KH-BGDĐT ngày 23/9/2021 của Bộ GDDT về Kế hoạch tổ 

chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên năm 

2021; Kế hoạch số 186/KH-BGDĐT ngày 28/02/2022 của Bộ GDĐT về Triển khai công tác tuyên 

truyền, giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2022; Kế hoạch số 661/KH-BGDĐT ngày 

15/6/2022 của Bộ GDĐT về tăng cường truyền thông về các chủ trương của Đảng và Nhà nước về công 

tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non; Công văn số 1622/BGDĐT-

GDCTHSSV ngày 26/4/2022 của Bộ GDĐT về việc tăng cường tuyên truyền, giáo dục ATGT cho 

HSSV trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 năm 2022; … 
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hoạch triển khai thực hiện38; … và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Ngành; 

phối hợp chặt chẽ với cơ quan truyền thông của Trung ương và địa phương để kịp 

thời thông tin cho cán bộ, giáo viên, học sinh và cộng đồng những chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục và đào tạo; 

chỉ đạo điều hành của Bộ GDĐT, của UBND tỉnh, của Sở GDĐT về giáo dục và 

đào tạo trong năm học; các hoạt động và kết quả giáo dục và đào tạo của Ngành, 

của các địa phương, đặc biệt trên địa bàn Kon Tum. 

Đẩy mạnh công tác truyền thông sâu rộng thông qua phát huy hiệu quả của 

các kênh truyền thông xã hội (facebook, zalo..) của các cơ sở giáo dục. Đồng thời 

tăng cường tăng cường quản lý đối với việc sử dụng mạng Internet và mạng xã hội 

đối với CBQL, giáo viên, nhân viên và học sinh39 trên địa bàn toàn tỉnh. 

b) Truyền thông triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 tại địa 

phương; xử lý khủng hoảng truyền thông; phối hợp với cơ quan báo chí tại địa 

phương tuyên truyền các chính sách giáo dục và hoạt động giáo dục tại địa phương 

Công tác thông tin, truyền thông được đổi mới, mạng lưới truyền thông 

được thiết lập để kịp thời cung cấp thông tin và định hướng dư luận. Tiếp tục phối 

hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền về lĩnh vực giáo 

dục và đào tạo, nhất là giáo dục ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số trên địa bàn tỉnh Kon Tum40.  

Tiếp tục cập nhật nhiệm vụ và triển khai lộ trình thực hiện Chương trình 

giáo dục phổ thông 2018: 

- Sở GDĐT đã chủ động tham mưu tổ chức việc biên soạn chương trình, Tài 

liệu Giáo dục địa phương đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả41. Ngoài ra, Sở GDĐT 

đã tổ chức biên soạn và phát hành Bộ truyện cổ song ngữ Việt-Xơ Đăng, Việt-Giẻ 

Triêng năm 2021 và đang tiếp tục biên soạn Tài liệu bổ trợ ngôn ngữ dành cho học 

sinh DTTS cấp tiểu học42 nhằm bổ sung nguồn tài liệu gắn liền với văn hóa địa 

phương tỉnh Kon Tum.  

- Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Bộ GDĐT và UBND tỉnh, Sở GDĐT 

đã tham mưu UBND tỉnh Kon Tum ban hành các Quyết định triển khai việc lựa 

chọn sách giáo khoa (SGK) lớp 3, lớp 7 và lớp 10 năm học 2022-2023 trên địa bàn 

                                           
38 Kế hoạch số 33/KH-SGDĐT ngày 08/3/2022 của Sở GDĐT về Triển khai công tác tuyên truyền, 

giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2022; … 
39 Công văn số 1333/SGDĐT-VP ngày 12/7/2022 về việc tăng cường quản lý đối với việc sử dụng 

internet và mạng xã hội đối với CBQL, giáo viên, nhân viên và học sinh 
40 Chương trình số 393/CTr-PTTH ngày 12/10/2021 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Kon 

Tum và Sở GDĐT về Chương trình phối hợp giữa Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Kon Tum với Sở 

GDĐT tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025. 
41 Cụ thể: Tài liệu “Giáo dục địa phương tỉnh Kon Tum lớp 1, lớp 2 và lớp 6” đã được đưa vào sử 

dụng trong các CSGD phổ thông từ năm học 2020-2021; Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Kon Tum lớp 

3, lớp 7, lớp 10 đã hoàn thiện trên cơ sở góp ý của các Sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố 

cũng như ý kiến góp ý, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum . Hiện 

nay, Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Kon Tum lớp 3 đã tham mưu UBND tỉnh trình Bộ GDĐT phê 

duyệt; Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Kon Tum lớp 7, lớp 10 đang tiến hành khâu thẩm định, tiếp tục 

hoàn thiện theo quy định. 
42 Quyết định số 105/QĐ-SGDĐT ngày 17/3/2022 của Sở GDĐT. 
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tỉnh Kon Tum43 và Phê duyệt Danh mục SGK lớp 3, lớp 7 và lớp 10 sử dụng trong 

cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum44. Sở GDĐT đã hướng dẫn, 

triển khai và tổ chức lựa chọn SGK lớp 3, lớp 7 và lớp 10 năm học 2022-2023 trên 

địa bàn tỉnh Kon Tum đảm bảo đúng quy định; thông báo danh mục SGK được 

UBND tỉnh phê duyệt, hướng dẫn sử dụng SGK lớp 3, lớp 7 và lớp 10 và hướng 

dẫn lựa chọn, sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong cơ sở giáo dục phổ thông 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum45.   

1.6. Công tác thi đua khen thưởng 

Năm học 2021-2022, ngành GDĐT đã phát động nhiều phong trào thi đua 

đặc biệt theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ46, Bộ GDĐT47, UBND 

tỉnh Kon Tum48; toàn Ngành tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép, vừa chủ động, linh 

hoạt thực hiện các giải pháp ứng phó với đại dịch COVID-19, vừa phấn đấu hoàn 

thành các nhiệm vụ năm học, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất 

lượng giáo dục và đào tạo. Đồng thời, toàn Ngành tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 

phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”49 với 

hình thức, nội dung, tiêu chí thi đua thiết thực, phù hợp điều kiện và tình hình thực 

tiễn của địa phương, đơn vị.   

Trên cơ sở đó, các đơn vị, cơ sở giáo dục đã xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ 

chức thực hiện Phong trào thi đua, trong đó các tiêu chí thi đua được cụ thể, gắn 

với Nghị quyết số 29-NQ/TW và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, 

đơn vị.  

CBQL giáo dục, giáo viên, nhân viên trong toàn Ngành luôn phấn đấu là 

tấm gương về đạo đức, tự học tập, rèn luyện; có nhiều giải pháp đổi mới, sáng tạo. 

Học sinh có ý thức chủ động, tích cực, sáng tạo vượt khó vươn lên trong học tập, 

rèn luyện và khởi nghiệp; ý thức trách nhiệm công dân, xã hội. 

Ngành GDĐT đã thực hiện tốt công tác tôn vinh, khen thưởng và các chế 

độ, chính sách nhằm khuyến khích CBQL, giáo viên, học sinh tích cực đổi mới, 

                                           
43 Quyết định số 134/QĐ-UBND ngày 25/02/ 2021 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành 

Tiêu chí lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Quyết định số 

181/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 của UBND tỉnh Kon Tum về việc thành lập Hội đồng lựa chọn SGK lớp 

3, lớp 7 và lớp 10 năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 
44 Quyết định số 294/QĐ-UBND ngày 19/5/2022 của UBND tỉnh Kon Tum. 
45 Công văn số 974/SGDĐT-GDMNTH ngày 20/5/2022 của Sở GDĐT thông báo danh mục sách 

giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 
46 Quyết định số 1497/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế 

hoạch triển khai Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, 

chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”. 
47 Kế hoạch số 1176/KH-BGDĐT ngày 27/10/2021 của Bộ GDĐT Kế hoạch 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”. 
48 Kế hoạch số 3510/KH-UBND ngày 30/9/2021 về việc về việc ban hành Kế hoạch triển khai 

Phong trào thi đua đặc biệt “Nhân dân tỉnh Kon Tum đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, 

chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”. 
49 Kế hoạch số 02/KH-SGDĐT ngày 08/01/2021 của Sở GDĐT về kế hoạch thực hiện phong trào 

thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” ngành GDĐT tỉnh Kon Tum giai đoạn 

2020-2025. 
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nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của tỉnh trong thời gian tới tạo động lực, 

điều kiện để đội ngũ nhà giáo chuyên tâm với nghề nghiệp50.  

1.7. Công tác chuẩn bị tổng kết năm học 2021-2022 và triển khai năm 

học mới 2022-2023 

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc công tác tổ chức kiểm tra, 

đánh giá cuối kỳ II51; xây dựng kế hoạch hướng dẫn tổ chức các hoạt động hè năm 

2022, chuẩn bị các điều kiện phục vụ năm học 2022-202352; hướng dẫn báo cáo 

tổng kết năm học 2021-2022 và thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau tổng kết 

năm học 2021-202253. 

Tổ chức tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2022-202354 đúng quy chế, 

quy định. Phối hợp UBND các huyện, thành phố chỉ đạo triển khai công tác phân 

luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS, nâng cao chất lượng giáo dục tại các cơ sở 

giáo dục trên địa bàn tỉnh Kon Tum55. 

Các cơ sở giáo dục tăng cường các hoạt động phối hợp quản lý, giáo dục và 

đảm bảo an toàn cho học sinh, học viên trong dịp nghỉ hè và chuẩn bị các điều 

kiện phục vụ năm học 2022-2023 theo hướng dẫn của Sở GDĐT tại Kế hoạch số 

64/KH-SGDĐT ngày 19/5/2022. 

 Đôn đốc, kiểm tra việc cập nhật cơ sở dữ liệu của ngành để tổng hợp xây 

dựng báo cáo tổng kết năm học 2020-2021; nghiên cứu thực tế và các chủ trương 

chính sách của Đảng, Nhà nước nước, chỉ đạo của Bộ GDĐT, của UBND tỉnh để 

xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm học 2022-2023 phù hợp với tình hình 

thực tế của địa phương. 

2. Đánh giá chung 

2.1. Kết quả đạt được 

Theo chức năng nhiệm vụ được giao, năm học 2021-2022 Văn phòng Sở đã 

tích cực phối hợp với các đơn vị hành chính thuộc Sở GDĐT nghiên cứu các chủ 

trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Bộ GDĐT, của UBND tỉnh 

                                           
50 Kế hoạch số 99/KH-SGDĐT ngày 05/11/2021 của Sở GDĐT về việc tổ chức Lễ kỷ niệm 39 

năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2021), trao danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” và tuyên 

dương điển hình tiên tiến năm 2021; Kế hoạch số 61/KH-SGDĐT ngày 28/4/2022 của Sở GDĐT về việc 

tổ chức Lễ Tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi, giáo viên giỏi tiêu biểu tỉnh Kon Tum năm học 

2021-2022 và trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 844/SGDĐT-TCCB ngày 

05/5/2022 của Sở GDĐT về việc khen thưởng thành tích trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh và cấp 

quốc gia, năm học 2021-2022; Quyết định số 189/QĐ-SGDĐT ngày 09/5/2022 của Sở GDĐT Về việc 

khen thưởng các cá nhân, tập thể đoạt giải xếp hạng nội bộ trong các đơn vị thuộc Dự án “Trường học an 

toàn, thân thiện và bình đẳng” tỉnh Kon Tum tại Cuộc thi Online “Học sinh với An toàn thông tin mạng 

2022” do Bộ GDĐT tổ chức. 
51 Công văn số 587/SGDĐT-GDTrH ngày 04/4/2022 của Sở GDĐT về việc tăng cường công tác 

quản lý, nâng cao chất lượng kiểm tra, đánh giá định kỳ và công tác ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2022. 
52 Kế hoạch số 64/KH-SGDĐT ngày 19/5/2022 của Sở GDĐT. 
53 Công văn số 1000/SGDĐT-VP ngày 24/5/2022 của Sở GDĐT. 
54 Kế hoạch số 24/KH-SGDĐT ngày 23/02/2022 của Sở GDĐT về tuyển sinh các cấp học mầm 

non, phổ thông năm học 2022-2023. 
55 Công văn số 851/SGDĐT-GDTrH ngày 06/5/2022 của Sở GDĐT. 
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và tình hình thực tế về giáo dục và đào tạo của địa phương để tham mưu đầy đủ, 

kịp thời cho lãnh đạo Sở GDĐT tổ chức, điều hành tốt hoạt động của cơ quan; chỉ 

đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn huy động các nguồn lực, triển khai thực hiện 

có hiệu quả nhiệm vụ năm học. 

Tổ chức có hiệu quả công tác truyền thông giáo dục, kịp thời tuyên truyền, 

phổ biến các chủ trương của Đảng, Nhà nước về giáo dục và đào tạo; cung cấp 

thông tin về hoạt động điều hành của các cơ quan quản lý giáo dục, kết quả nổi bật 

về giáo dục và đào tạo trên toàn quốc, các địa phương và Kon Tum, đặc biệt là 

việc triển khai thực hiện lộ trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo 

theo chủ trương của Đảng. Phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên 

truyền đến cha mẹ học sinh và học sinh về tình hình triển khai các hình thức dạy 

học phù hợp trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Huy động 

tối đa sự tham gia của các tổ chức chính trị-xã hội tại địa phương tự nguyện hỗ trợ, 

phối hợp với ngành Giáo dục chuyển trạng thái dạy học trong tình hình mới.. 

Tham mưu thực hiện tốt việc cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công 

nghệ thông tin trong quản lý điều hành hoạt động cơ quan, trong hoạt động quản 

lý, dạy học của các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh; thực hiện chuyển đổi số 

trong giáo dục và đào tạo; triển khai và quản lý tốt công tác thống kê cơ sở dữ liệu 

của Ngành; thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua của Ngành, của địa phương. 

Thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội, phản ánh và của người dân và báo 

chí về tình hình giáo dục, đào tạo; kịp thời tham mưu Lãnh đạo Sở chỉ đạo các đơn 

vị hành chính thuộc Sở phối hợp với các đơn vị liên quan giải trình các phản ánh, 

kiến nghị; đồng thời cung cấp thông tin tại Hội nghị giao ban Báo chí định kỳ về 

các vấn đề dư luận xã hội và báo chí quan tâm; qua đó kịp thời xử lí đối với những 

nguồn tin phản ánh chưa đúng về Ngành và ghi nhận những góp ý tích cực, quan 

tâm, đồng thuận, phối hợp của Nhân dân và cả hệ thống chính trị đối với giáo dục 

và đào tạo.  

2.2. Khó khăn, hạn chế, nguyên nhân 

a) Khó khăn, hạn chế  

Việc nắm bắt thông tin để tham mưu cho Lãnh đạo Sở GDĐT đôi lúc chưa 

kịp thời; công tác truyền thông tại một số cơ sở giáo dục chưa linh hoạt, hiệu quả 

chưa cao. 

Công tác chỉ đạo, quản lý ở một số lĩnh vực, một số cơ sở giáo dục còn 

chậm đổi mới chưa đáp ứng được so với yêu cầu; chưa có nhiều biện pháp hiệu 

quả tạo động lực cho đội ngũ. 

b) Nguyên nhân 

Một vài cán bộ, công chức quản lý nhiều đầu mối công việc nên đôi lúc 

chưa kịp thời cập nhật các văn bản chỉ đạo, điều hành của các cấp; một số cán bộ, 

công chức chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc quản lý nhà nước nên hiệu quả 

tham mưu chưa cao. 

Một số cán bộ quản lý tại cơ sở giáo dục chưa chủ động trong việc đổi mới, 



16 

thiếu tính quyết liệt trong việc chỉ đạo, điều hành tại đơn vị nên hiệu quả chưa cao. 

Một số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhận thức về nhiệm vụ năm học, đổi 

mới giáo dục chưa thực sự sâu sắc; còn có biểu hiện “ngại khó” hoặc thực hiện 

còn mang tính hình thức. Vẫn còn cán bộ quản lý, giáo viên hạn chế về năng lực 

chuyên môn nghiệp vụ. 

3. Kiến nghị, đề xuất: Không. 

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG CÔNG TÁC VĂN PHÒNG 

NĂM HỌC 2022 – 2023 

1. Nghiên cứu, quán triệt đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước về giáo dục và đào tạo, chỉ đạo của Bộ GDĐT, của UBND tỉnh 

và tình hình thực tế của địa phương để tham mưu kịp thời, đầy đủ cho Lãnh đạo 

Sở GDĐT thực hiện tốt công tác quản lý điều hành hoạt động của cơ quan và lãnh 

đạo, chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động giáo dục toàn Ngành thực hiện tốt nhiệm vụ 

năm học. 

2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục và đào tạo, nâng 

cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, học sinh, tạo sự đồng thuận của cộng đồng, 

huy động các nguồn lực cho phát triển giáo dục và đào tạo của địa phương.  

Chủ động tham mưu, cung cấp thông tin về các cuộc thi, kỳ thi, giải đáp các 

vấn đề về đổi mới giáo dục phổ thông theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 

26/12/2018 và Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT ngày 03/8/2022 của Bộ GDĐT 

sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình Giáo dục phổ thông ban 

hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng 

Bộ GDĐT. 

3. Tiếp tục tham mưu triển khai các phong trào thi đua của Ngành, của địa 

phương. Chú trọng việc phát hiện, biểu dương gương người tốt, việc tốt, các điển 

hình tiên tiến trong hoạt động giáo dục, đào tạo. Tiếp tục tham mưu xây dựng Kế 

hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 

ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum (20/11/1982 - 20/11/2022); tăng cường 

công tác tuyền truyền và tổ chức các hoạt động hưởng ứng các ngày Lễ lớn trong 

năm 2022. 

4. Thực hiện các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước56; tiếp 

tục triển khai tốt việc tiếp nhận hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4; trả kết quả hồ sơ 

bằng dịch vụ bưu chính công ích; thường xuyên theo dõi, cập nhật, trình UBND 

tỉnh công bố đầy đủ, kịp thời thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 

63/2010/NĐ- CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ; tham mưu UBND tỉnh  kiến  

nghị, đề xuất với Bộ GDĐT tái cấu trúc quy trình, thành phần hồ sơ đảm bảo điều 

kiện nộp trực tuyến đối với thủ tục tuyển sinh đầu cấp57.  

                                           
56 Kế hoạch số 119/KH-SGDĐT  ngày 24/12/2021 về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 

2022, Kế hoạch số 09/KH-SGDĐT ngày 19/01/2022 về tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 

2022, Kế hoạch số 14/KH-SGDĐT ngày 07/02/2022 của Sở GDĐT; … 

về thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022. 
57 Công văn số 2509/CV-BCĐCCHC ngày 03/8/2022 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính UBND 
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Phối hợp với các đơn vị hành chính thuộc Sở thực hiện các giải pháp, nhiệm 

vụ để khắc phục đối với chỉ tiêu của các chỉ số thành phần có điểm số thấp của 

đơn vị mình trong từng chỉ số PAPI, PAR INDEX, PCI, DCCI; đồng thời gắn chỉ 

tiêu đánh giá trong công tác chuyên môn và chất lượng giáo dục. 

5. Triển khai có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tăng cường 

ứng dụng công nghệ thông tin và Chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo tỉnh 

Kon Tum. Tiếp tục triển khai thực hiện việc tạo lập hồ sơ, số hóa hồ sơ, xây dựng 

kho dữ liệu số kết nối chia sẻ dữ liệu; ứng dụng chữ ký số trong phát hành văn bản 

trên phần mềm hệ thống quản lý văn bản điều hành; nâng cao chất lượng hoạt 

động Cổng thông tin điện tử. Tăng cường cung cấp tin bài về các hoạt động giáo 

dục và đào tạo và tình hình Chuyển đổi số tại các đơn vị, địa phương trên địa bàn 

tỉnh. Thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin. 

6. Tiếp tục tham mưu Lãnh đạo Sở GDĐT tăng cường công tác quản lý, kỷ 

luật, kỷ cương hành chính đối với cơ quan, đơn vị; quan tâm nâng cao đời sống vật 

chất, tinh thần, tạo môi trường làm việc thuận lợi, thân thiện, không ngừng trau 

dồi chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 

cơ quan để họ có cơ hội phát huy năng lực bản thân, làm việc và cống hiến. 

Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum kính báo cáo để Văn phòng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo biết, theo dõi và chỉ đạo./. 

 

                                                                                                                                       
tỉnh Kon Tum về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở GDĐT (báo cáo); 

- Các PGĐ Sở GDĐT (để biết); 

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

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Thắng 
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