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A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG
1. Điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội
Hà Tĩnh nằm ở trung tâm Bắc Trung bộ. Phía bắc giáp tỉnh Nghệ An, phía
Nam giáp tỉnh Quảng Bình, phía Tây giáp nước Lào, phía Đông giáp biển Đông,
với diện tích: 6.055,6 km², dân số: 1.280.782 người. Người dân Hà Tĩnh có truyền
thống văn hóa, cách mạng, cần cù và hiếu học.
Trong những năm gần đây, kinh tế xã hội Hà Tĩnh tiếp tục có những chuyển
biến tích cực, tốc độ tăng trưởng khá; xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả
nổi bật; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao;
an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
Ngành Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo,
chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp chặt
chẽ của các cấp, các ngành và sự đồng thuận của nhân dân; đạt được nhiều kết quả
toàn diện trong thực hiện mục tiêu: “Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng
nhân tài”. Hà Tĩnh luôn được đánh giá là một trong những tỉnh mạnh về phát triển
GDĐT.
Bên cạnh đó, Hà Tĩnh cũng là vùng đất có điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt,
hàng năm phải hứng chịu nhiều trận bão, lũ; nhân dân phần lớn làm nông nghiệp,
cuộc sống vẫn còn khó khăn. Đặc biệt, sự cố môi trường biển năm 2016 và đại
dịch covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế, xã hội nói chung
và giáo dục nói riêng.
2. Hệ thống trƣờng lớp, cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo, chất lƣợng
giáo dục
2.1. Hệ thống trường lớp:
- Toàn tỉnh có 701 trường mầm non và phổ thông. Trong đó: có 267 trường
mầm non (ngoài công lập 19 trường, 01 trường công lập tự chủ tài chính) với
2.619 nhóm lớp, 74.270 trẻ; 239 trường tiểu học (ngoài công lập 01 trường) với
3.945 lớp, 118.568 học sinh; 150 trường THCS (trong đó có 15 trường tiểu học và
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THCS) với 2.373 lớp, 75.851 học sinh; 45 trường THPT (06 trường tư thục, 01
trường công lập tự chủ tài chính, có 3 trường liên cấp TH, THCS, THPT) với
1.196 lớp, 43.839 học sinh.
- Toàn tỉnh có 547 trường đạt chuẩn quốc gia (đạt tỷ lệ 547/701 = 78%,
trong đó công lập đạt 545/675 = 80,7%); trong đó: mầm non 182 trường, tiểu học
207 trường, THCS 125 trường và THPT 33 trường.
- Có 01 trường Đại học, 01 trung tâm GDTX cấp tỉnh, 10 trung tâm GDNNGDTX cấp huyện (với 5.359 học viên GDTX); 08 cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
2.2. Đội ngũ nhà giáo:
- Mầm non: Tổng số CBQL, GV, NV: 4586; trong đó giáo viên: 4493; tỷ lệ
2,0 giáo viên/nhóm, lớp; giáo viên đạt chuẩn theo Luật giáo dục 2019: 86,7% ;
- Tiểu học tổng số CBQL, GV, NV: 6821, trong đó giáo viên: 5483; tỷ lệ
1,38 giáo viên/lớp; tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn theo Luật giáo dục 2019: 70,3%;
- THCS tổng số CBQL, GV, NV: 5620, trong đó giáo viên 4600; tỷ lệ 1.95
giáo viên/lớp; tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn theo Luật giáo dục 2019: 87,2%;
- THPT tổng số CBQL, GV, NV: 2966, trong đó giáo viên 2691; tỷ lệ 2,29
giáo viên/ lớp; tỷ lệ giáo viên trên chuẩn 17,2 %;
2.3 Cơ sở vật chất trường học:
Cơ sở vật chất, thiết bị cơ bản đáp ứng yêu cầu dạy học; số phòng học kiên
cố chiếm tỷ lệ khá cao (mầm non 75%, tiểu học 88%, THCS 85%, THPT 93%);
100% trường học đảm bảo tỷ lệ 1 phòng học/1 lớp; đa số các trường học đều xanh,
sạch, đẹp.
2.4. Chất lượng giáo dục:
- Đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi (năm
2013), đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập THCS mức độ 2,
xóa mù chữ mức độ 2.
- Chất lượng giáo dục toàn diện được duy trì và có chuyển biến tích cực ở
các cấp học, bậc học. Kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 thuộc tốp 20 tỉnh,
thành phố có kết quả cao; thi học sinh giỏi quốc gia nhiều năm thuộc tốp dẫn đầu
(năm học 2019-2020 có 89% học sinh dự thi đạt giải, cao nhất cả nước).
B. KẾT QUẢ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ VỀ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN, CƠ
SỞ VẬT CHẤT, SÁCH GIÁO KHOA ĐỐI VỚI LỚP 1 NĂM HỌC 2020-2021
I. Công tác triển khai theo chỉ đạo của Bộ GDĐT
1. Công tác triển khai các văn bản Quy phạm pháp luật và các văn bản
chỉ đạo, các Kế hoạch của Bộ GDĐT
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1.1. Đội ngũ giáo viên:
Thực hiện Văn bản số 34/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 05/01/2018 của Bộ
GDĐT về việc đề nghị phối hợp chỉ đạo tổng rà soát hiện trạng đội ngũ giáo viên
các cấp và nhu cầu đào tạo giáo viên; Văn bản số 39/NGCBQL-CSNGCB ngày
08/01/2018 của Cục Nhà Giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, trên cơ sở tham mưu
của Sở GDĐT, UBND tỉnh đã chỉ đạo rà soát và báo cáo thống kê thực trạng và
nhu cầu đào tạo giáo viên theo cấp học và môn học trên cơ sở tiếp cận chương
trình giáo dục phổ thông mới, từ đó để Bộ GDĐT căn cứ giao chỉ tiêu đào tạo cho
các Trường Đại học Hà Tĩnh và Đại học Vinh.
Thực hiện Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 29/4/2016 của Thủ tướng
Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản
lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông
giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025”, Sở đã tham mưu UBND tỉnh
đã ban hành Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 24/01/2017 về việc triển khai thực
hiện Quyết định số 732/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, trong đó có nội dung,
lộ trình, thời gian thực hiện việc bồi dưỡng giáo viên chuẩn bị triển khai chương
trình giáo dục phổ thông mới. Thực hiện Văn bản số 1019/BGDĐT-NGCBQLGD
ngày 24/3/2020 của Bộ GDĐT về việc chuẩn bị đội ngũ giáo viên thực hiện
Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, ngày 01/4/2020 UBND đã có Công
văn số 2042/UBND-VX giao Sở GDĐT chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan triển
khai thực hiện; thực hiện Văn bản số 64/NGCBQLGD-CSNGCB ngày 08/01/2020
của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục về việc báo nhu cầu đào tạo giáo
viên, Sở GDĐT đã tham mưu Văn bản số 122 /SGDĐT-TCCB đề xuất nhu cầu
đào tạo giáo viên chuẩn bị cho triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới.
1.2. Về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học:
- Thực hiện Công văn số 428/BGDĐT-CSVC ngày 30/01/2019 của Bộ GDĐT
về việc thực hiện Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm
non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2025, được UBND tỉnh giao Sở GDĐT
đã báo cáo tại Công văn số 532/SGDĐT-KHTC ngày 16/4/2019;
- Thực hiện Công văn số 917/BGDĐT-CSVC ngày 11/3/2019 của Bộ GDĐT
về việc báo cáo công tác rà soát, sắp xếp lại trường, điểm trường và vệ sinh trường
học, được UBND tỉnh giao Sở GDĐT đã báo cáo Bộ tại Công văn số
547/SGDĐT-KHTC ngày 18/4/2019;
- Thực hiện công văn số 1485/BGDĐT-CSVC ngày 29/4/2020 của Bộ GDĐT
về việc báo cáo thực trạng về nhà vệ sinh trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ
thông, Sở GDĐT đã báo cáo Bộ tại Công văn số 180/SGDĐT-KHTC ngày
03/7/2020;
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- Thực hiện công văn số 879/BGDĐT-CSVC ngày 18/3/2020 của Bộ GDĐT
về việc thực hiện rà soát xây dựng kế hoạch giai đoạn 2021-2025 Đề án đảm bảo
cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông, Sở
GDĐT đã báo cáo Bộ tại Công văn số 181/SGDĐT-KHTC ngày 03/7/2020;
- Thực hiện Công văn số 1166/BGDĐT-CNTT ngày 23/3/2017 của Bộ GDĐT
về việc triển khai thực hiện Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt Đề án „„Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin
trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần
nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến
năm 2025‟‟ Sở GDĐT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 374/KHUBND ngày 22/11/2017;
- Thực hiện Thông tư số số 14/2019/TT-BGDĐT ngày 30/8/2019 của Bộ
GDĐT hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và
phương pháp xây dựng giá dịch vụ giáo dục đào tạo áp dụng trong lĩnh vực
GDĐT, Sở GDĐT đã tham mưu UBND tỉnh triển khai xây dựng định mức kinh tế
- kỹ thuật và giá dịch vụ giáo dục (đã hoàn thành việc thẩm định định mức kinh tế
- kỷ thuật dịch vụ giáo dục).
1.3. Về chuẩn bị và cung ứng sách giáo khoa:
- Thực hiện thông tư 01/2020/TT-BGDĐT, Sở GDĐT đã chỉ đạo các trường
tổ chức việc lựa chọn sách giáo khoa theo đúng quy định của Bộ GDĐT và tiêu
chí lựa chọn sách giáo khoa của UBND tỉnh đảm bảo khách quan, công khai, minh
bạch.
- Thực hiện Công văn số 2058/BGDĐT-GDTH ngày 10/6/2020 của Bộ GDĐT
về việc thực hiện bồi dưỡng giáo viên và cung ứng sách giáo khoa lớp 1 năm học
2020-2021, Sở GDĐT đã lập danh mục sách giáo khoa được các nhà trường lựa
chọn và số lượng sách giáo khoa mỗi nhà xuất bản cần cung ứng (bao gồm cả số
lượng dự phòng) báo cáo về Bộ GDĐT và các nhà xuất bản có sách được lựa
chọn. Đề nghị các nhà xuất bản đảm bảo cung ứng đủ số lượng, đảm bảo chất
lượng, đúng tiến độ đến các cơ sở giáo dục tiểu học, đáp ứng nhu cầu của giáo
viên, phụ huynh và học sinh trên địa bàn toàn tỉnh trước ngày 15/8/2020. Giới
thiệu các đơn vị được phép cung ứng SGK đến các nhà trường. Hiện nay, bộ sách
Cánh Diều đang được đơn vị cung ứng vận chuyển đến các nhà trường.
2. Công tác lựa chọn và cử giáo viên cốt cán tham gia các khóa bồi
dƣỡng do Bộ GDĐT tổ chức
Xác định đội ngũ giáo viên là khâu then chốt trong việc thực hiện chương
trình và sách giáo khoa mới, Sở GDĐT đã tham mưu Hội đồng nhân dân tỉnh ban
hành Nghị quyết số 96/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 về Phát triển giáo dục
mầm non và phổ thông tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo, trong
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đó quy định chế độ hỗ trợ cho giáo viên cốt cán cấp tỉnh, cấp huyện từ mầm non
đến THPT (mỗi tháng bằng 0,3 lần lương cơ sở do Chính phủ quy định đối với
giáo viên cốt cán cấp tỉnh, bằng 0,2 lần lương cơ sở do Chính phủ quy định đối với
giáo viên cốt cán cấp huyện). Sở đã ban hành quyết định công nhận 250 giáo viên
cốt cán cấp tỉnh (trong đó cấp tiểu học có 56 người); các huyện, thị xã, thành phố
công nhận 551 giáo viên cốt cán cấp huyện; đồng thời xây dựng kế hoạch hoạt
động, phân công nhiệm vụ cho giáo viên cốt cán.
- Phối hợp với các trường đại học tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ
cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán, tổ trưởng chuyên môn cấp tiểu học về Chương
trình GDPT 2018 và sách giáo khoa mới. Từ đầu năm học 2019-2020 đến nay, Sở
GDĐT Hà Tĩnh đã phối hợp với Học viện Quản lý Giáo dục, Trường Đại học Vinh
và Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng tổ chức tập huấn cho 334 cán bộ quản lý và
giáo viên cốt cán cấp Tiểu học; 151 cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán cấp THCS
và 121 cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán cấp THPT. Có 70 học viên là chuyên
viên các Phòng GDĐT, giáo viên tiểu học đã hoàn thành khóa tập huấn trực tuyến
về thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho tổ trưởng chuyên môn các
trường tiểu họ, 33 học viên là tổ trưởng chuyên môn cốt cán cấp THPT đã hoàn
thành lớp tập huấn về Xây dựng kế hoạch giáo dục môn học do Bộ GDĐT tổ chức.
II. Công tác tham mƣu với Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh ban hành
các văn bản chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện về: tài chính, cơ sở vật chất, thiết
bị dạy học, đội ngũ giáo viên, lựa chọn và cung ứng sách giáo khoa lớp 1 thực
hiện Chƣơng trình GDPT 2018 theo lộ trình
Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ GDĐT, Sở GDĐT đã tích
cực tham mưu HĐND, UBND tỉnh nhiều chủ trương, chính sách để phát triển sự
nghiệp giáo dục cũng như các văn bản chỉ đạo, triển khai Chương trình GDPT
2018. Cụ thể:
- Tham mưu Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số
96/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 về phát triển giáo dục mầm non và phổ
thông tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo.
- Tham mưu UBND tỉnh kiện Ban Chỉ đạo đổi mới GDĐT tỉnh Hà Tĩnh,
trong đó bổ sung thêm nhiệm vụ: chỉ đạo việc triển khai thực hiện Chương trình
giáo dục phổ thông ban hành theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày
26/12/2018 của Bộ GDĐT
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày
26/6/2019 về việc Ban hành Quy định về quy trình tổ chức huy động, quản lý và
sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện của Nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng
của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Công văn số 5027/UBNDVX ngày 31/7/2019 về việc hướng dẫn vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng
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các khoản tài trợ cho cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh theo Thông tư số
16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số
117/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ;
- Trình UBND tỉnh Phê duyệt đề án sắp xếp lại hệ thống trường THPT trên
địa bàn tỉnh; chỉ đạo UBND cấp huyện phê duyệt đề án sắp xếp, tổ chức lại các
trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở;
- Tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện biên soạn tài liệu địa
phương, bồi dưỡng giáo viên, xây dựng, nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất và ứng
dụng công nghệ thông tin trong dạy học, quản lý
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 601/KH-UBND ngày
19/02/2020 của về việc thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông tỉnh Hà
Tĩnh giai đoạn 2020-2025; Quyết định số 904/QĐ-UBND ngày 20/3/2020 quy
định Bộ tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa theo Chương trình GDPT 2018 trong cơ
sở giáo dục phổ thông tỉnh Hà Tĩnh; Kế hoạch số 462/KH-UBND ngày
31/12/2019 về biên soạn, thẩm định và tổ chức thực hiện tài liệu giáo dục địa
phương và các quyết định thành lập Ban Biên soạn, Hội đồng thẩm định tài liệu
giáo dục địa phương…
- Phối hợp Sở Nội vụ tham mưu HĐND, UBND tỉnh bổ chỉ tiêu tuyển dụng
hàng năm đối với giáo viên tiểu học (Năm học 2018-2019, bổ sung tuyển dụng
184 giáo viên tiểu học, năm học 2019-2020, bổ sung tuyển dụng 456 giáo viên tiểu
học); Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 09/5/2019 của UBND tỉnh về việc
ban hành Quy định biệt phái giáo viên tiểu học, trung học cơ sở; trung học phổ
thông từ đơn vị thừa giáo viên đến đơn vị thiếu giáo viên.
- Tham mưu UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1094/QĐ-UBND ngày
06/4/2020 về giao biên chế đội ngũ viên chức quản lý, hỗ trợ phục vụ, giáo viên
theo cơ cấu bộ môn bậc tiểu học, THCS và THPT, trong đó cơ cấu môn học cấp
tiểu học đã tính toán tỉ lệ theo hướng tiếp cận, chuẩn bị đội ngũ giáo viên triển
khai chương trình giáo dục phổ thông đối với lớp 1.
III. Công tác xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch tại địa phƣơng
1. Về đội ngũ giáo viên
- Trên cơ sở Kế hoạch 601/KH-UBND ngày 19/02/2020 của UBND tỉnh về
việc thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông tỉnh Hà Tĩnh và Văn bản số
1019/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 24/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc
chuẩn bị đội ngũ giáo viên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018,
Sở GDĐT đã ban hành Văn bản số 558/SGDĐT-TCCB ngày 08/4/2020 về việc
chuẩn bị đội ngũ giáo viên cho năm học 2020-2021, trong đó yêu cầu UBND các
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huyện, thị xã, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch, cơ cấu để tuyển dụng đủ số
giáo viên tiểu học theo biên chế được giao.
- Chỉ đạo phòng GDĐT lựa chọn và lập danh sách cụ thể giáo viên có năng
lực, kinh nghiệm, đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng để dạy lớp 1 báo cáo về
Sở GDĐT, UBND cấp huyện; đề nghị UBND các huyện không thuyên chuyển
giáo viên đã được lựa chọn dạy lớp 1 trong năm học 2020-2021.
- Phối hợp Học viện Quản lý Giáo dục, Trường Đại học Vinh và Trường
Đại học Sư phạm Đà Nẵng tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho 334 cán bộ quản lý,
giáo viên cốt cán cấp Tiểu học về thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông
2018.
- Đã chủ động phối hợp với Nhà xuất bản bộ sách Cánh diều, bộ sách Cùng
học để phát triển năng lực, các bộ sách tiếng Anh lớp 1 bồi dưỡng trực tiếp (mỗi
bộ sách 2 ngày) cho lãnh đạo, chuyên viên các phòng GDĐT, cán bộ quản lý và
giáo viên dự kiến bố trí dạy lớp 1 (kể cả dự phòng) năm học 2020-2021; các bộ
sách khác hiện đang bồi dưỡng trực tuyến và sẽ tổ chức bồi dưỡng trực tiếp trong
thời gian tới.
2. Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học
Để triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông
năm 2018 và chuẩn bị cho thực hiện lớp 1 năm học 2020-2021, trong thời gian
qua, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp đã quan tâm đầu tư, cơ sở vật chất,
đảm bảo các điều kiện để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.
Năm học 2020-2021, toàn tỉnh có 835 lớp 1 với 25.937 học sinh. Cơ sở vật
chất trường học hiện tại cơ bản đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình GDPT
2018 đối với cấp tiểu học. Toàn tỉnh hiện có 207/238 trường tiểu học đạt chuẩn
quốc gia (tỉ lệ 87%), trong đó có 128 trường đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2 (tỉ lệ
61,8%).
Số phòng học được đầu tư xây dựng mới từ năm 2018 đến nay là 414
phòng; số bộ thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin, dạy học ngoại ngữ được trang
bị (từ năm 2017-2019): 2.362 bộ (mỗi bộ 01 máy chiếu, 01 máy tính); số phòng
họp trực tuyến được đầu tư mới: 14 phòng; phần mềm hỗ trợ dạy học, kiểm tra
đánh giá, đề thi: 537 bộ.
Đã tham mưu UBND tỉnh cấp kinh phí gần 6 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh để
triển khai mua sắm thiết bị dạy học lớp 1 cho các nhà trường.
Tổng kinh phí: 588.558 triệu (kể cả dự toán năm 2020 đang triển khai).
Ngoài ra các cơ sở giáo dục còn huy động tài trợ được hàng trăm tỷ đồng để
nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, mu sắm bổ sung thiết bị dạy học.
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Sở đã chỉ đạo các trường tiểu học ưu tiên các phòng học tốt nhất, đủ các
phương tiện hỗ trợ dạy học dành cho lớp 1 năm học 2020-2021.
3. Về chuẩn bị và cung ứng sách giáo khoa
Sau khi thông tư 32/2018/TT-BGDĐT được ban hành, Sở GDĐT đã chỉ đạo
các cơ sở giáo dục, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tổ chức nghiên cứu Chương
trình giáo dục phổ thông tổng thể, chương trình các môn học.
Việc lựa chọn SGK phải quán triệt tinh thần “nghiên cứu sâu, lựa chọn kĩ”
trước khi bắt tay vào lựa chọn SGK lớp 1 mới. Với tinh thần đó, trong hai ngày
27/02/2020 và 06/3/2020, Sở GDĐT Hà Tĩnh đã phối hợp với các Nhà xuất bản
(NXB) có bộ SGK được Bộ GDĐT phê duyệt tổ chức Hội thảo trực tuyến giới
thiệu về SGK lớp 1. Đồng thời cung cấp bản mẫu SGK lớp 1 cho 100% trường
tiểu học trên địa bàn toàn tỉnh. Yêu cầu các nhà trường chủ động tổ chức nghiên
cứu, đánh giá ưu điểm và hạn chế của từng đầu SGK; đề xuất, kiến nghị những
khó khăn, vướng mắc trong quá trình nghiên cứu và đánh giá SGK trước khi tổ
chức việc lựa chọn SGK.
Ngày 20/3/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 904/QĐ-UBND Quy
định "Bộ tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa theo Chương trình GDPT 2018 trong cơ
sở giáo dục phổ thông tỉnh Hà Tĩnh".
Ngày 24/3/2020, Sở GDĐT đã tổ chức Hội nghị về lựa chọn SGK lớp 1 cho
năm học 2020-2021 với thành phần là Lãnh đạo các Phòng GDĐT và đại diện Ban
giám hiệu các trường TH, THCS, THPT trực thuộc. Sau Hội nghị, Sở GDĐT đã
ban hành văn bản số 492/SGDĐT-GDPT ngày 27/3/2020 hướng dẫn các cơ sở
giáo dục tiểu học lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021.
Việc lựa chọn SGK lớp 1 tại các cơ sở giáo dục tiểu học được thực hiện
theo đúng quy định, đảm bảo công khai và minh bạch, đảm bảo tiến độ. Tỉ lệ số
trường đã lựa chọn các bộ sách như sau: Cánh Diều (59,4%), Cùng học để phát
triển năng lực (29,9%), Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục (7,4%), Chân
trời sáng tạo (2,6%), Kết nối tri thức với cuộc sống (0,7%).
Sau khi các cơ sở giáo dục tiểu học lựa chọn xong SGK lớp 1, Sở GDĐT đã
ban hành Công văn chỉ đạo các nhà trường thực hiện niêm yết công khai danh mục
SGK lớp 1 (bao gồm cả SGK Tiếng Anh) năm học 2020-2021 trước ngày
15/5/2020. Đồng thời công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng,
thông báo cho tất cả phụ huynh có trẻ 5 tuổi sẽ vào học lớp 1 tại nhà trường trong
năm học 2020-2021 được biết.
Sở GDĐT đã tổng hợp báo cáo Bộ GDĐT và UBND tỉnh về kết quả lựa
chọn SGK của các nhà trường.
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Sở GDĐT đã chỉ đạo các trường lập danh sách học sinh lớp 1 năm học tới
thuộc diện con gia đình chính sách, hộ nghèo và hộ cận nghèo để chủ động hỗ trợ
sách cho các em khi có chủ trương các NXB (theo chỉ đạo của Bộ GDĐT) .
IV. Công tác phối hợp với các bên liên quan
1. Phối hợp với các sở/ban ngành ở địa phƣơng
Sở GDĐT đã thực hiện việc phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông,
Báo, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Hà Tĩnh tỉnh hàng tháng đã có các
chuyên đề về đổi mới giáo dục, triển khai Chương trình GDPT; tổ chức phát sóng
các chuyên đề về đổi mới phương pháp, hình thức, tổ chức dạy học, các tấm
gương điển hình trong quản lí, dạy học.
Phối hợp với Sở Nội vụ trong việc rà soát, thống kê thực trạng và nhu cầu
đào tạo giáo viên theo cấp học và môn học soát; tham mưu chỉ tiêu tuyển dụng
giáo viên; kiểm tra, giám sát việc thực hiện tuyển dụng của các địa phương.
Phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng
phòng học cho các nhà trường.
Phối hợp Sở Tài chính tham mưu các chính sách thực hiện Chương trình
giáo dục phổ thông 2018; kinh phí bồi dưỡng giáo viên, biên soạn tài liệu giáo dục
địa phương, mua sắm bổ sung thiết bị dạy học...
Phối hợp, chỉ đạo các địa phương thực hiện nghiêm túc Kế hoạch 601/KHUBND ngày 19/02/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình Giáo dục
phổ thông tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2020-2025. Đến nay 13/13 huyện, thị xã, thành
phố đã xây dựng Kế hoạch và chỉ đạo, hướng dẫn các phòng, ban, các cơ sở giáo
dục trực thuộc tổ chức thực hiện.
2. Phối hợp với các trƣờng sƣ phạm để triển khai tổ chức bồi dƣỡng
giáo viên cốt cán và đại trà
Phối hợp tốt với Học viện Quản lý Giáo dục, Trường Đại học Vinh và
Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý
(CBQL), giáo viên phổ thông cốt cán về thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông
2018. Cụ thể:
- Phối hợp với Học viện Quản lý Giáo dục tổ chức tập huấn cho CBQL cốt
cán các cấp học TH, THCS, THPT:
Từ ngày 16/12/2019 – 21/12/2019: tập huấn cho 33 CBQL cốt cán cấp Tiểu
học tại TP Đà Nẵng.
Từ ngày 18/12/2019 – 23/12/2019: tập huấn cho 22 CBQL cốt cán cấp THCS
tại TP Đà Nẵng.
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Từ ngày 21/12/2019 – 26/12/2019: tập huấn cho 06 CBQL cốt cán cấp THPT
tại TP Đà Nẵng.
- Phối hợp với Trường Đại học Vinh tổ chức tập huấn cho giáo viên cốt cán
các cấp học TH, THCS, THPT:
Từ ngày 06/10/2019 – 13/10/2019: tập huấn cho 259 giáo viên cốt cán cấp
Tiểu học tại TP Vinh, Nghệ An.
Từ ngày 17/10/2019 – 19/10/2019: tập huấn cho 129 giáo viên cốt cán cấp
THCS tại TP Vinh, Nghệ An.
Từ ngày 25/10/2019 đến 27/10/2019: tập huấn cho 80 giáo viên cốt cán cấp
THPT tại TP Vinh, Nghệ An.
- Phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng tổ chức tập huấn, bồi
dưỡng cho tổ trưởng chuyên môn cốt cán các cấp học TH, THCS, THPT:
Từ ngày 14/11/2019 đến ngày 16/11/2019: tập huấn cho 42 tổ trưởng chuyên
môn cốt cán cấp Tiểu học tại TP Đà Nẵng.
Tất cả học viên đều hoàn thành lớp tập huấn và đạt yêu cầu theo đánh giá của
các giảng viên và ban tổ chức lớp học.
3. Phối hợp với các Nhà xuất bản để cung ứng và tập huấn sử dụng sách
giáo khoa
3.1. Tập huấn giáo viên:
- Ngày 22, 23/6/2020, Sở GDĐT đã phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư
Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam tổ chức tập huấn đợt 1 bộ sách “Cánh
Diều” cho 4 môn học Tiếng Việt 1, Toán 1, Tự nhiên và Xã hội 1, Đạo đức 1 với
1.229 học viên tham gia. Đợt 2 tập huấn các môn học và hoạt động giáo dục còn
lại vào ngày 13, 14/7/2020.
- Ngày 29, 30/6/2020, Sở GDĐT đã phối hợp với NXB Giáo dục Việt Nam
tổ chức tập huấn cho 8 môn học và hoạt động giáo dục của bộ sách “Cùng học để
phát triển năng lực” với 727 học viên tham gia.
- Ngày 08/7/2020, Sở GDĐT phối hợp NXB Giáo dục Việt Nam và NXB
ĐHSP Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tập huấn cho 300 giáo viên dạy tiếng Anh
cấp tiểu học.
- Bên cạnh tập huấn trực tiếp, các cơ sở giáo dục tiểu học chọn các bộ sách
của NXB Giáo dục Việt Nam đã tham gia tập huấn trực tuyến.
- Ngoài ra, Sở GDĐT chỉ đạo các phòng GDĐT, các trường tiểu học, tổ
nhóm chuyên môn tiếp tục tập huấn, trao đổi về việc dạy học theo chương trình,
SGK mới.
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3.2. Cung ứng SGK:
Sau khi các trường học lựa chọn xong SGK, Sở GDĐT đã lập danh mục, số
lượng sách giáo khoa gửi các nhà xuất bản có sách được chọn để có phương án
cung ứng đầy đủ SGK. Hiện nay, bộ sách “Cánh Diều” đang được đơn vị cung
ứng vận chuyển đến các nhà trường, bộ sách “Cùng học để phát triển năng lực” đã
chuyển về tại Công ty Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh để cung ứng cho các
trường học, các bộ sách còn lại đang tiến hành việc cung ứng SGK.
4. Đánh giá chung
Công tác triển khai Chương trình GDPT 2018 nói chung và lớp 1 nói riêng
tại Hà Tĩnh được thực hiện đồng bộ, bài bản với quyết tâm cao, đảm bảo theo
đúng sự chỉ đạo của Bộ GDĐT. Đến thời điểm này tất cả các điều kiện về CSVC,
đội ngũ giáo viên, SGK đã được chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng cho năm học mới 20202021.
B. NHỮNG KHÓ KHĂN, VƢỚNG MẮC
1. Về cơ sở vật chất
- Vẫn còn một số phòng học xuống cấp cần phải xây dựng mới. Phòng bộ
môn, phòng chức năng ở một số trường học còn thiếu, nhiều phòng chưa đạt chuẩn
theo quy định của Bộ GDĐT. Hệ thống công trình vệ sinh, nước sạch ở một số
trường học chưa đáp ứng yêu cầu.
- Thiết bị dạy học ở các trường phổ thông nói chung mới đáp ứng yêu cầu
tối thiểu, nhiều thiết bị đã cũ được mua sắm từ những năm 2012 trở về trước. Việc
triển khai mua sắm trang thiết bị dạy học lớp 1 cho các nhà trường còn chậm chưa
có hướng dẫn cụ thể.
- Nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học của địa phương
hạn hẹp; nguồn ngân sách trung ương thực hiện Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho
chương trình giáo dục mầm non và phổ thông giai đoạn 2017-2025 của Chính phủ
chưa được bố trí, trong đó có kinh phí mua sắm trang thiết bị dạy học .
2. Về đội ngũ
- Tỷ lệ giáo viên/lớp ở cấp tiểu học còn thấp trong khi biên chế được giao
còn khó khăn hoặc thiếu nguồn để tuyển; đội ngũ nhà giáo còn bất cập về cơ cấu,
bố trí không đồng đều giữa các địa phương.
- Một bộ phận nhà giáo còn hạn chế về năng lực chuyên môn nghiệp vụ,
nhất là về phương pháp dạy học.
D. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Với Bộ GDĐT
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- Trình Chính phủ bố trí kinh phí thuộc ngân sách Trung ương thực hiện Đề
án đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và phổ thông giai
đoạn 2017-2025;
- Tiếp tục thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho
giáo viên giai đoạn 2021-2025;
- Xem xét để bỏ yêu cầu trình độ ngoại ngữ, tin học đối với giáo viên hạng
thấp nhất trong từng cấp học để thuận lợi trong công tác tuyển dụng.
- Xác định cụ thể tỉ lệ giáo viên trên lớp tối thiểu để địa phương thuận lợi
trong việc tham mưu giao biên chế.
- Những năm tiếp theo, thành phần tham gia tập huấn giáo viên cốt cán cần
có thành phần của Sở GDĐT và Phòng GDĐT để nâng cao hiệu quả công tác quản
lí nhà nước và thực hiện tốt việc chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn.
2. Đối với UBND tỉnh
- Ưu tiên bố trí vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học.
- Bổ sung kinh phí để mua sắm thiết bị dạy học kịp thời cho các nhà trường
trong lúc Chính phủ chưa cấp kinh phí thực hiện Đề án đảm bảo cơ sở vất chất cho
chương trình giáo dục mầm non và phổ thông giai đoạn 2017-2025.
- Tham mưu HĐND tỉnh giao biên chế đủ tỷ lệ 1.5 giáo viên/lớp đối với cấp
tiểu học để triển khai tốt Chương trình GDPT trong những năm tới./.
Nơi nhận:
- Bộ GDĐT (để báo cáo);
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các Sở: Nội vụ; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc;
- Lưu: VT, GDPT.

GIÁM ĐỐC

Trần Trung Dũng

