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THÔNG BÁO
Kết quả khảo sát chất lượng đầu năm học sinh lớp 6 và kiểm tra công tác 

dạy bù thời gian giáo viên tiêm Vaccine phòng Covid-19

Thực hiện kế hoạch số 378/KH-PGDĐT ngày 10/9/2021 của Phòng GDĐT 
Nam Trà My về tổ chức khảo sát chất lượng đầu năm học 2021-2022 và phân công 
của Lãnh đạo Phòng GDĐT huyện về việc kiểm tra công tác tổ chức dạy bù trong 
thời gian giáo viên nghỉ dạy để tiêm Vaccine phòng Covid-19.

Căn cứ vào kết quả kiểm tra, giám sát công tác tổ chức khảo sát đầu năm của 
các đơn vị trường học và quá trình tổ chức dạy bù của các đơn vị;

 Phòng GDĐT huyện Nam Trà My thông báo kết quả khảo sát đầu năm học 
sinh lớp 6 của các đơn vị trường học và quá trình tổ chức dạy bù của các đơn vị. Cụ 
thể như sau:

I. Về khảo sát chất lượng đầu năm học sinh lớp 6
1.1. Quá trình tổ chức, thực hiện
Hầu hết các đơn vị trường học trên địa bàn huyện tổ chức tốt công tác kiểm 

tra khảo sát chất lượng đầu năm theo kế hoạch, thực hiện đảm bảo quy trình theo 
hướng dẫn của Phòng GDĐT huyện từ việc xây dựng kế hoạch, ban hành các quyết 
định thành lập các Hội đồng nhưra đề, sao in, giao nhận, niêm phong, bảo quản đến 
công tác coi kiểm tra và chấm bài kiểm tra.

2.2. Kết quả kiểm tra học sinh lớp 6
Điểm trung bìnhTT Đơn vị trường Toán Tiếng Việt Ghi chú

01 PTDTBT THCS Trà Tập 1.92 3.16 Vắng 03
02 PTDTBT THCS Trà Don 1.75 4.45 Vắng 04
03 PTDTBTTH&THCS Long Túc 3.49 5.08
04 PTDTBT THCS Trà Dơn 2.36 3.71 Vắng 04
05 PTDTBT THCS Trà Cang 1.85 2.05 Vắng 10
06 PTDTBTTH&THCS Trà Vinh 3.35 2.83 Vắng 02
07 PTDTBTTH&THCS Trà Nam 3.24 4.63 Vắng 03
08 PTDTBT THCS Trà Leng 1.67 3.08
09 PTDTBT THCS Trà Vân 1.96 3.97 Vắng 04
10 PTDTBT THCS Trà Linh 2.69 2.77 Vắng 02
11 THCS Trà Mai 3.79 5.20 Vắng 01
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- Qua bảng số liệu kết quả điểm trung bình hai môn Toán, tiếng Việt được 
khảo sát chất lượng học tập của học sinh rất thấp.

+ Điểm trung bình môn Toán toàn huyện: 2.6 điểm.
+ Điểm trung bình môn tiếng Việt toàn huyện: 3.7 điểm.
- Các đơn vị có điểm trung bình cao hơn  so với điểm trung bình chung toàn 

huyện (THCS Trà Mai; PTDTBTTH&THCS Trà Nam; PTDTBTTH&THCS Long 
Túc).

II. Công tác kiểm tra dạy bù các đơn vị
1. Ưu điểm
- Qua kiểm tra việc tổ chức dạy bù các đơn vị vào ngày thứ 7 (18/9/2021) đa 

số các đơn vị đều thực hiện việc tổ chức dạy bù đảm bảo theo kế hoạch.
- Các đơn vị trường học có bố trí cán bộ quản lý, giáo viên trực tại trường 

theo quy định (PTDTBT THCS Trà Dơn, PTDTBT THCS Trà Vân).
- Một số trường đã sắp xếp thời gian dạy bù phù hợp trước đó như chiều thứ 6 

để tổ chức họp phụ huynh đầu năm học (Mẫu giáo Phong Lan; Tiểu học Kim Đồng, 
PTDTBT TH Trà Tập).

- Một số trường tiến hành cho học sinh khảo sát theo ca vào ngày thứ 7 
nghiêm túc (THCS Trà Mai) tại thời điểm kiểm tra Phó Hiệu trưởng chuyên môn 
nhà trường trực và chỉ đạo công tác khảo sát đầu năm, học sinh tham gia kiểm tra và 
tổ chức giao, nhận bài kiểm tra từ giám thị coi khảo sát đảm bảo theo quy định.

2. Tồn tại, hạn chế
- Đơn vị trường Mẫu giáo Hướng Dương điểm trường ông Hành không tổ 

chức dạy bù (giáo viên điểm trường này bị sốt sau khi tiêm vaccine phòng Covid-19 
theo báo cáo của nhà trường).

- Trường PTDTBT TH Trà Dơn có tổ chức dạy bù tuy nhiên lãnh đạo nhà 
trường không trực để theo dõi công tác giảng dạy của giáo viên, chỉ phân công giáo 
viên trực lãnh đạo là không phù hợp. Trường Mầm non Hoa Mai không có lãnh đạọ 
trực; PTDTBT THCS Trà Tập không có lãnh đạo trực tại thời điểm kiểm tra.

- Một số đơn vị học sinh vắng học nhiều (MG Sơn Cavắng 24 học sinh; 
PTDTBT TH Trà Vân vắng 31 học sinh; PTDTBT THCS Trà Vân vắng 08 học 
sinh).

- Trong công tác tổ chức họp phụ huynh đầu năm một số trường thực hiện 
chưa nghiêm túc như trường Tiểu học Kim Đồng không có lãnh đạo trực, tổ chức 
họp phụ huynh đông nhưng chưa thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch 
Covid-19. Trường PTDTBT TH Trà Tập tổ chức họp phụ huynh nhưng giáo viên 
chủ nhiệm lớp 5/3 chưa nghiêm túc trong việc tổ chức họp, lãnh đạo nhà trường 
chưa chỉ đạo sâu sát công tác họp phụ huynh.

- Trường PTDTBT THCS Trà Don có tổ chức dạy bù nhưng dạy không đảm 
bảo theo kế hoạch tổ chức dạy 02 tiết và cho học sinh lao động dọn vệ sinh.

II. Đề nghị của Phòng GDĐT
1. Về công tác khảo sát chất lượng học sinh lớp 6 
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1.1. Đối với các trường tiểu học
- So sánh, đánh giá điểm lệch giữa đánh giá cuối năm học 2020-2021 của đơn 

vị với điểm khảo sát lớp 6 đầu năm học 2021-2022 để có sự chỉ đạo, triển khai công 
tác nâng cao chất lượng.Tìm nguyên nhân dẫn đến sự chênh lệch quá xa giữa điểm 
cuối năm của nhà trường và điểm khảo sát chất lượng đầu năm học sinh lớp 6 để 
đánh giá lại quá trình chỉ đạo thực hiện công tác chuyên môn tại đơn vị.

- Xây dựng các giải pháp phù hợp, có kế hoạch phù đạo học sinh nhằm nâng 
cao hơn nữa chất lượng học sinh.

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra định kỳ, cuối kỳ tại đơn vị 
có hình thức đánh giá phân loại phù hợp đối với các giáo viên có tỉ lệ học sinh yếu, 
kém cao.

1.2. Đối với các trường có cấp THCS
 - Trên cơ sở kết quả khảo sát kịp thời phân công giáo viên kịp thời xây dựng 

kế hoạch phụ đạo học sinh yếu, kém và bồi dưỡng học sinh giỏi tại đơn vị nhằm 
nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

- Tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa với trường tiểu học trong việc bàn 
giao chất lượng học sinh cuối năm học theo đúng quy định.

2. Công tác tổ chức dạy bù 
- Khi tổ chức dạy bù đề nghị nhà trường xây dựng kế hoạch dạy bù cụ thể, 

phân công lãnh đạo trực để chỉ đạo các hoạt động dạy học tại đơn vị.
- Tổ chức huy động học sinh ra lớp đảm bảo để thực hiện đảm bảo kế hoạch 

của nhà trường.
- Việc sắp xếp bố trí thời gian dạy bù trước đó để tranh thủ thời gian tổ chức 

họp phụ huynh đầu năm học đề nghị xây dựng kế hoạch cụ thể. Tổ chức họp phụ 
huynh phải được tổ chức nghiêm túc, đảm bảo các nội dung cần triển khai, lãnh đạo 
nhà trường theo dõi để chỉ đạo kịp thời giáo viên trong việc tổ chức họp phụ huynh 
đầu năm học.

Trên đây là Thông báo kết quả khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 năm học 
2021-2022 và kiểm tra công tác dạy bù đầu năm học của Phòng GDĐT huyện. Đề 
nghị Hiệu trưởng các đơn vị trườngnghiêm túc chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế 
nêu trên và thông tin đến toàn thể đội ngũ tinh thần nội dung văn bản này./.
Nơi nhận:                                                      KT. TRƯỞNG PHÒNG
- Lãnh đạo PGDĐT (báo cáo);
- Các đơn vị trường (thực hiện);
- Lưu VTGD.

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

#ChuKyLanhDao
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