
 

 

      

 

UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
Số:           
 

V/v hướng dẫn báo cáo  

tổng kết năm học 2021-2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày     tháng 5  năm 2022 

 

Kính gửi:    

- Trưởng Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; 

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở. 
 

Thực hiện Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24/8/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo 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; Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 11/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh 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; Quyết định số 2571/QĐ-

UBND ngày 28/8/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành khung kế hoạch thời gian 

năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục 

thường xuyên và các văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về hướng dẫn 

thực hiện nhiệm vụ năm học 2021- 2022, Sở GDĐT hướng dẫn các đơn vị báo cáo 

tổng kết năm học 2021-2022, cụ thể như sau: 

1. Các đơn vị, trường học tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 

học 2021-2022 (theo đề cương kèm theo Công văn này).  

2. Yêu cầu báo cáo 

a. Căn cứ các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 của 

Bộ GDĐT, UBND tỉnh và Sở GDĐT (Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24/8/2021 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào; Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 11/10/2021 của 

Chủ tịch UBND tỉnh; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về nhiệm vụ năm học 2021 - 

2022 của Sở GDĐT); các văn bản chỉ đạo của địa phương và tình hình thực tế của 

đơn vị trong năm học, các đơn vị viết báo cáo ngắn gọn, đủ thông tin, đánh giá kết 

quả nổi bật đạt được và chỉ ra các mặt hạn chế, có số liệu phân tích và so sánh với 

cùng kỳ năm học trước (nêu số liệu có tính chất phân tích, nhận định và so sánh). 

* Yêu cầu: Thống kê số liệu đầy đủ, chính xác, đúng thời điểm yêu cầu báo 

cáo. Riêng thống kê học sinh bỏ học, tính từ ngày 05/9/2021 đến kết thúc năm học 

2021 - 2022.  

b. Phần nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thời gian tới, các đơn vị nêu những 

định hướng lớn và những đầu việc quan trọng của đơn vị dự kiến triển khai thực 

hiện trong thời gian hè 2022 và công tác chuẩn bị cho năm học mới 2022 – 2023. 

c. Các đơn vị tập trung chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế 

trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, đồng thời đề xuất, kiến nghị những 

giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và những giải pháp trọng tâm mà 

Ngành cần tập trung chỉ đạo trong thời gian tới. 
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3. Thời gian nộp báo cáo tổng kết năm học 2021–2022, về Sở GDĐT đồng 

thời gửi file mềm qua địa chỉ Email: anhbtv@sogddt.baria-vungtau.gov.vn, cụ thể: 

- Đối với các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT, nộp báo cáo tổng kết chậm nhất 

là ngày 01/6/2022. 

- Đối với các phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố, nộp báo cáo tổng 

kết chậm nhất 20/6/2022. 

Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị quan tâm thực hiện./. 

 

Nơi nhận:      

- Như kính gửi; 

- Phó GĐ Sở;                              

- Các phòng CM, NV Sở GDĐT; 

- Website Sở GDĐT;                                                    

- Lưu VT, AnhBtv. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu 
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ĐỀ CƢƠNG BÁO CÁO (GỢI Ý) 

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2021 - 2022 

CỦA KHỐI PHÒNG GDĐT CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ 
 

(Khái quát về bối cảnh triển khai nhiệm vụ năm học 2021 - 2022, nêu những 

thuận lợi và khó khăn) 

I. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 

Các đơn vị tổng kết, đánh giá tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ trong 

năm học 2021 - 2022, lưu ý đánh giá những kết quả nổi bật, ngắn gọn - lựa chọn từ 

3-5 kết quả nổi bật; tăng cường số liệu minh chứng; phân tích ngắn gọn tồn tại, hạn 

chế và nguyên nhân. 

1. Công tác tham mƣu, phối hợp, chỉ đạo 

a) Kết quả đạt được: Cần nêu rõ các việc Phòng GDĐT đã tham mưu (gồm: 

Nghị quyết, Kế hoạch, Quyết định...) cho HĐND, UBND huyện. 

b) Tồn tại, hạn chế 

2. Phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; Nâng cao 

chất lƣợng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi 

mới giáo dục 

a) Kết quả đạt được (nêu số liệu cụ thể về tuyển dụng, sắp xếp, luân chuyển 

CBQL, giáo viên; công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ; tinh giản biên 

chế; đánh giá xếp loại đội ngũ; bố trí CBQL. và việc chuẩn bị đội ngũ để thực hiện 

Chương trình giáo dục phổ thông 2018; việc nâng cao trách nhiệm, đạo đức nhà 

giáo... ). 

b) Tồn tại, hạn chế 

3. Công tác rà soát, sắp xếp lại mạng lƣới cơ sở giáo dục. 

a) Kết quả đạt được 

b) Tồn tại, hạn chế 

4. Công tác giáo dục chính trị, tƣ tƣởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng 

sống, giáo dục pháp luật, thể chất cho học sinh, bảo đảm an toàn trƣờng học; 

các hoạt động xã hội khác. 

a) Kết quả đạt được 

b) Tồn tại, hạn chế 

5. Công tác kiểm tra, khảo thí và kiểm định chất lƣợng giáo dục 

a) Kết quả đạt được 

b) Tồn tại, hạn chế 

6. Nâng cao chất lƣợng dạy học ngoại ngữ 

a) Kết quả đạt được 
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b) Tồn tại, hạn chế 

7. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục 

a) Kết quả đạt được 

b) Tồn tại, hạn chế 

8. Đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở 

giáo dục 

a) Kết quả đạt được 

b) Tồn tại, hạn chế 

9. Hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo 

a) Kết quả đạt được 

b) Tồn tại, hạn chế 

10. Tăng cƣờng cơ sở vật chất đảm bảo chất lƣợng các hoạt động giáo 

dục đào tạo; công tác xã hội hóa giáo dục và xây dựng trƣờng đạt chuẩn quốc 

gia 

(Tập trung đánh giá công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học 

đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới; nêu số liệu cụ thể về xây 

mới, mua sắm cơ sở vật chất, tổng nguồn vốn đầu tư; công tác xã hội hóa giáo 

dục...) 

a) Kết quả đạt được 

b) Tồn tại, hạn chế 

11. Công tác huy động học sinh đến trƣờng, duy trì kết quả phổ cập 

giáo dục - xóa mù chữ và các hoạt động xây dựng xã hội học tập 

a) Kết quả đạt được 

b) Tồn tại, hạn chế 

12. Công tác phân luồng và định hƣớng nghề nghiệp cho học sinh phổ 

thông 

a) Kết quả đạt được 

b) Tồn tại, hạn chế 

13. Công tác cải cách hành chính, thi đua khen thƣởng và công tác 

truyền thông trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo 

a) Kết quả đạt được 

b) Tồn tại, hạn chế 

14. Công tác chỉ đạo, tổ chức dạy học chƣơng trình lớp 1, lớp 2, lớp 6 

và chuẩn bị triển khai chƣơng trình, sách giáo khoa lớp 3 và lớp 7 

a) Kết quả đạt được 
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b) Khó khăn, hạn chế 

15. Công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh Covid-19 và những tác 

động của thiên tai, đại dịch Covid-19 đối với ngành Giáo dục và Đào tạo. 

a) Kết quả đạt được 

b) Tồn tại, hạn chế 

16. Kết quả thực hiện chuyên môn ở các cấp học, ngành học 

16.1. Giáo dục mầm non 

a) Kết quả đạt được 

b) Tồn tại, hạn chế 

16.2. Giáo dục tiểu học 

a) Kết quả đạt được 

b) Tồn tại, hạn chế 

16.3. Giáo dục trung học cơ sở 

a) Kết quả đạt được 

b) Tồn tại, hạn chế 

II. Đánh giá chung 

1. Ƣu điểm 

2. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân 

III. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian hè 2022 và công tác 

chuẩn bị cho năm học mới 2022 - 2023 

1. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian hè 2022 

2. Công tác chuẩn bị cho năm học mới 2022 - 2023 

IV. Đề xuất, kiến nghị 

1. Bộ GDĐT 

2. UBND tỉnh 

3. Sở GDĐT 

3.1. Nhận xét công tác lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Sở GDĐT, các phòng 

chức năng Sở GDĐT (nêu rõ tên phòng chức năng) trong năm học 2021 - 2022 

(góp ý những việc làm được, chưa làm được). 

3.2. Kiến nghị, đề xuất (đối với Sở GDĐT, 2 nhóm vấn đề) 

- Kiến nghị, đề xuất để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình 

triển khai thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị và của ngành. 

- Đề xuất những giải pháp trọng tâm mà ngành cần tập trung chỉ đạo trong 

thời gian tới. 
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ĐỀ CƢƠNG BÁO CÁO (GỢI Ý) 

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2021 - 2022 

CỦA KHỐI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ GDĐT 

(Khái quát về bối cảnh triển khai nhiệm vụ năm học 2021 - 2022, nêu những 

thuận lợi và khó khăn) 

I. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 

Các đơn vị tổng kết, đánh giá tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 

học 2021 - 2022, lưu ý đánh giá những kết quả nổi bật, ngắn gọn - lựa chọn từ 3-5 

kết quả nổi bật; tăng cường số liệu minh chứng; phân tích ngắn gọn tồn tại, hạn chế 

và nguyên nhân. 

1. Công tác tham mƣu, phối hợp, chỉ đạo 

a) Kết quả đạt được 

b) Tồn tại, hạn chế 

2. Công tác giáo dục chính trị, tƣ tƣởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng 

sống, giáo dục pháp luật, thể chất cho học sinh, bảo đảm an toàn trƣờng học; 

các hoạt động xã hội khác. 

a) Kết quả đạt được 

b) Tồn tại, hạn chế 

3. Nâng cao chất lƣợng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục 

a) Kết quả đạt được (Tập trung đánh giá công tác đào tạo, bồi dưỡng đội 

ngũ; đánh giá xếp loại; việc nâng cao trách nhiệm, đạo đức nhà giáo... ) 

b) Tồn tại, hạn chế 

4. Công tác kiểm tra, khảo thí và kiểm định chất lƣợng giáo dục 

a) Kết quả đạt được 

b) Tồn tại, hạn chế 

5. Nâng cao chất lƣợng dạy học ngoại ngữ 

a) Kết quả đạt được 

b) Tồn tại, hạn chế 

6. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục 

a) Kết quả đạt được 

b) Tồn tại, hạn chế 

7. Đổi mới công tác quản lý giáo dục 

a) Kết quả đạt được 

b) Tồn tại, hạn chế 

8. Hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo 
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a) Kết quả đạt được 

b) Tồn tại, hạn chế 

9. Tăng cƣờng cơ sở vật chất đảm bảo chất lƣợng các hoạt động giáo 

dục đào tạo; công tác xã hội hóa giáo dục và xây dựng trƣờng đạt chuẩn quốc 

gia 

a) Kết quả đạt được 

b) Tồn tại, hạn chế 

10. Công tác huy động học sinh đến trƣờng, phổ cập giáo dục - xóa mù 

chữ và các hoạt động xây dựng xã hội học tập 

a) Kết quả đạt được 

b) Tồn tại, hạn chế 

11. Công tác phân luồng và định hƣớng nghề nghiệp cho học sinh phổ 

thông 

a) Kết quả đạt được 

b) Tồn tại, hạn chế 

12. Công tác cải cách hành chính, thi đua khen thƣởng và công tác 

truyền thông trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo 

a) Kết quả đạt được 

b) Tồn tại, hạn chế 

13. Công tác chỉ đạo, tổ chức dạy học chƣơng trình lớp 10 

a) Kết quả đạt được 

b) Khó khăn, hạn chế 

14. Công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh Covid-19 và những tác 

động của thiên tai, đại dịch Covid-19 đối với đơn vị 

a) Kết quả đạt được 

b) Tồn tại, hạn chế 

17. Kết quả thực hiện chuyên môn 

II. Đánh giá chung 

1. Ƣu điểm 

2. Tồn tại, hạn chế 

III. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian hè 2022 và công tác 

chuẩn bị cho năm học mới 2022 - 2023 

1. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian hè 2022 

2. Công tác chuẩn bị cho năm học mới 2022 - 2023 
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IV. Đề xuất, kiến nghị 

1. Bộ GDĐT 

2. UBND tỉnh 

3. Sở GDĐT 

3.1. Nhận xét công tác lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Sở GDĐT, các phòng 

chức năng Sở GDĐT (nêu rõ tên phòng chức năng) trong năm học 2021 - 2022 

(góp ý những việc làm được, chưa làm được). 

3.2. Kiến nghị, đề xuất (đối với Sở GDĐT, 2 nhóm vấn đề) 

- Kiến nghị, đề xuất để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình 

triển khai thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị và của ngành. 

- Đề xuất những giải pháp trọng tâm mà ngành cần tập trung chỉ đạo trong 

thời gian tới./. 
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