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NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH XUÂN
7 năm liên tục giữ vững lá cờ đầu của Thủ đô

Công tác chỉ đạo, điều hành sâu sát, quyết liệt, 
hiệu quả.

Trên chặng đường 25 năm thành lập, phát triển và 
trưởng thành, công tác Giáo dục Đào tạo quận gặp nhiều 
khó khăn, thách thức. Ở mỗi giai đoạn phát triển, Quận đều 
dành sự quan tâm, đầu tư, tạo điều kiện phát triển Giáo dục. 
Đặc biệt, ngay từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ quận Thanh 
Xuân lần thứ V nhiệm kỳ 2015 - 2020, Quận ủy đã chỉ đạo 
xây dựng Đề án “Phát triển Giáo dục và Đào tạo quận Thanh 
Xuân giai đoạn 2016 - 2020”, tập trung rà soát quy hoạch 
mạng lưới trường lớp, xây dựng cơ sở vật chất trường học; 
nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, 
chất lượng giáo dục toàn diện học sinh. Đây được coi là 
dấu mốc quan trọng, đánh dấu bước phát triển vượt bậc của 
ngành Giáo dục và Đào tạo quận nhà.

Luôn kiên định với quan điểm “đầu tư cho giáo dục là 
đầu tư cho sự phát triển”, giai đoạn từ năm 2015 - 2021, toàn 
quận đã thành lập mới 11 trường công lập; cải tạo sửa chữa, 
mua sắm trang thiết bị dạy học 75 trường với tổng kinh phí 
đầu tư gần 2 nghìn tỉ đồng; thay thế bếp gas bằng bếp từ tại 
các bếp ăn bán trú trường mầm non công lập góp phần đảm 
bảo an toàn trường học. Số trường học đạt Chuẩn quốc gia 
tăng thêm 18 trường, nâng tổng số trường công lập đạt Chuẩn 
quốc gia lên 38 trường (đạt tỉ lệ 84,4%, cao hơn tỉ lệ trung bình 
của Thành phố là 7,5%). Trường THCS Thanh Xuân là trường 
THCS công lập đầu tiên trên cả nước được công nhận là thành 

viên của hệ thống giáo dục quốc tế Cambridge. Đó chính là 
minh chứng, là kết quả của sự tâm huyết khẳng định tầm nhìn 
chiến lược trong công tác đầu tư của Quận.

Quan tâm bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ 
cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Song song với công tác đầu tư cơ sở vật chất, phát triển 
quy hoạch mạng lưới trường học, Quận luôn quan tâm bồi 
dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân 
viên các nhà trường. Trung bình hàng năm có trên 1.000 
lượt học viên được tham gia các lớp bồi dưỡng, nâng cao 
trình độ lý luận chính trị, các chuyên đề về công tác quản 
lý nhà nước, xây dựng Đảng, thực hiện quy chế dân chủ 
trường học, các lớp bồi dưỡng chuyên môn, ứng dụng công 
nghệ thông tin trong dạy học. Quận ủy đã chỉ đạo Đảng ủy 
các phường quan tâm phát triển Đảng trong trường học, góp 
phần tạo nguồn, đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn và chất 
lượng đảng viên; trung bình mỗi năm kết nạp trên 100 đảng 
viên mới, nâng tổng số đảng viên là cán bộ, giáo viên ở các 
trường công lập lên 59.5%.

Chất lượng giáo dục đại trà phát triển bền vững, 
chất lượng giáo dục mũi nhọn nâng cao.

Cùng với sự chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo của Quận ủy, 
HĐND, UBND quận; phòng Giáo dục và Đào tạo luôn tranh 
thủ sự quan tâm, hướng dẫn chuyên môn của Sở Giáo dục 
và Đào tạo Hà Nội; sự phối hợp của các phòng, ban, ngành, 
đoàn thể quận và các phường, sự cộng đồng trách nhiệm 
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Đồng chí Nguyễn Việt Hà - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, 
Chủ tịch HĐND quận; Đồng chí Võ Đăng Dũng - Phó Bí thư 
Quận ủy, Chủ tịch UBND quận cùng các đồng chí lãnh đạo 

UBMTTQ quận, lãnh đạo phường Thanh Xuân Trung  
tham dự Lễ gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 25 năm 

Ngày thành lập quận tại trường Mầm non Nguyễn Tuân.

Đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, 
Bí thư Thành ủy Hà Nội (nay là Chủ tịch Quốc hội 

nước CHXHCN Việt Nam) trao Cờ “Đơn vị  
xuất sắc phong trào thi đua” năm học 2019 - 2020 

cho tập thể Phòng Giáo dục và Đào tạo.
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của phụ huynh học sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 
Hàng năm, phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức phát động 
Hội thi Giáo viên dạy giỏi; đông đảo cán bộ, giáo viên nhiệt 
tình tham gia, đạt nhiều thành tích xuất sắc: Được Thành 
phố tặng Bằng khen có thành tích tốt trong nâng cao chất 
lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ giáo dục Thủ đô; được 
Thành ủy tặng Bằng khen có thành tích tốt trong công tác 
phổ cập giáo dục; là 1 trong 10 đơn vị của toàn quốc vinh dự 
được nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công 
tác bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi. Cùng với sự phát triển 
của cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0, để đáp ứng yêu cầu 
chuyển đổi số trong quản lý và dạy học, phòng Giáo dục và 
Đào tạo chỉ đạo các trường thường xuyên đổi mới phương 
pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, 
sáng tạo, vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh phù hợp 
với các hình thức dạy học trực tuyến và trực tiếp. Tổ chức 
tốt mô hình “ngày Tiếng Anh”, giáo dục STEM, STEAM 
tăng cường thực hành trải nghiệm, khuyến khích học sinh 
giao lưu quốc tế thông qua các cuộc thi. Năm học 2020-
2021, kỳ thi Học sinh giỏi 10 môn văn hóa, khoa học lớp 
9 đạt giải cao - dẫn đầu toàn thành phố; tỉ lệ học sinh lớp 9 
trúng tuyển vào trường THPT công lập, THPT chuyên đạt 
90,6% - cao hơn tỉ lệ trung bình toàn thành phố 18,6%. Song 
song hoạt động dạy học được tổ chức khoa học, hiệu quả, 
các nhà trường luôn quan tâm giáo dục đạo đức, rèn luyện 
sức khỏe, kỹ năng sống góp phần đào tạo các thế hệ học 
sinh Thanh Xuân phát triển toàn diện về nhân cách, tri thức, 
tự tin, năng động và sẵn sàng hội nhập quốc tế. Bên cạnh 
sự phát triển mạnh mẽ của các nhà trường, trung tâm Giáo 
dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên đã thực hiện đa 
dạng các chương trình đào tạo: dạy văn hóa giáo dục thường 
xuyên các bậc học, nghề phổ thông, đào tạo nghề ngắn hạn, 
trung cấp nghề và các chuyên đề bồi dưỡng; thu hút đông 

học viên tham gia, góp phần vào xây dựng xã hội học tập tại 
địa phương; được Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá thuộc 
tốp đầu ngành học Giáo dục Thường xuyên của Thủ đô. 

Đảm bảo nền nếp, tăng cường cải cách hành chính.
Mỗi nhà giáo Thanh Xuân luôn bám sát tinh thần chỉ 

đạo, phương châm hành động của Quận, đổi mới về nhận 
thức, thay đổi căn bản về phương pháp làm việc cứng nhắc, 
kém hiệu quả sang phong cách làm việc tận tình, thân thiện, 
hiện đại với mục tiêu nhanh gọn, hiệu quả. Các nhà trường 
xây dựng quy chế làm việc, gắn trách nhiệm mỗi cá nhân 
với sự phát triển của tập thể, xây dựng thương hiệu cá nhân 
và từng đơn vị; thực hiện tốt quy chế dân chủ, kỷ cương 
hành chính tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phụ huynh và 
Nhân dân với mục tiêu “mỗi ngày đến trường là một ngày 
vui”, tất cả vì học sinh thân yêu.

Đột phá từ mô hình mới.
Với mục tiêu hướng đến chất lượng giáo dục thực chất, 

gắn với nhu cầu phát triển của xã hội, ngành Giáo dục và Đào 
tạo quận chủ động nghiên cứu, triển khai thực hiện nhiều 
mô hình mới hiệu quả, chất lượng và đã trở thành mô hình 
điểm của toàn thành phố, được Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ 
đạo nhân rộng, nhiều quận, huyện và tỉnh thành bạn đến học 
tập kinh nghiệm. Tiêu biểu là mô hình dạy bơi cho học sinh 
tiểu học bằng bể bơi thông minh có tính nhân văn sâu sắc, 
mang lại niềm vui cho các gia đình; mô hình vệ sinh công  
nghiệp, bảo vệ chuyên nghiệp, giàn hoa cây cảnh đã góp 
phần xây dựng các nhà trường “hấp dẫn”, đảm bảo an ninh 
trật tự trường học, môi trường sư phạm xanh - sạch - đẹp - 
thân thiện, tạo niềm tin lớn cho Nhân dân trên địa bàn quận.

Tâm huyết với phương châm “Nhà trường vững, toàn 
ngành mạnh”, phòng Giáo dục và Đào tạo luôn hướng mọi 
hoạt động về cơ sở, gắn với đặc thù của từng đơn vị để triển 
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Niềm vui của cô và trò trường Mầm non Thanh Xuân Bắc  
trong Ngày Hội đến trường của bé năm học 2018 - 2019.

Mô hình “Dạy bơi cho học sinh tiểu học bằng bể bơi thông minh”  
trở thành mô hình điểm, được nhân rộng trên địa bàn Thành phố.

Tiết học Tiếng Việt của cô và trò trường Tiểu học Phương Liệt.

Thư viện trường THCS Thanh Xuân Trung (đạt danh hiệu “Thư viện 
Xuất sắc”) phong phú, hiện đại góp phần tạo hứng thú, nâng cao  

văn hóa đọc cho thầy và trò.

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
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khai trúng, đúng và hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn. 
Luôn đồng hành cùng các nhà trường, kịp thời tháo gỡ khó 
khăn, vướng mắc của giáo viên, phòng Giáo dục và Đào tạo 
đã thành lập và phát huy hiệu quả các mô hình tổ chuyên gia 
“hỗ trợ thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018”, 
“hỗ trợ dạy học trực tuyến”, “hỗ trợ xây dựng các hoạt động 
tư vấn cho phụ huynh học sinh”; chỉ đạo các trường triển 
khai hiệu quả mô hình “giáo viên của giáo viên”, “học sinh 
của giáo viên” nhằm khuyến khích cán bộ, giáo viên tham 
gia tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn,  
nghiệp vụ, tiếp cận các phương pháp giáo dục mới tiên tiến 
trên thế giới. Đặc biệt, mô hình “khoán” chất lượng giáo 
dục từ phòng Giáo dục và Đào tạo đến các nhà trường, từ 
trường đến các tổ, nhóm chuyên môn và giáo viên đã thúc 
đẩy phong trào thi đua, tạo sự lan tỏa trong toàn ngành, góp 
phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và làm nên 
những thành tích đáng tự hào của Giáo dục Thanh Xuân.

09 năm liên tiếp ngành Giáo dục và Đào tạo 
Thanh Xuân đã được UBND thành phố Hà Nội tặng 
Cờ “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua”; 07 năm liên 
tiếp giữ vững vị trí thứ nhất trong số 30 quận, huyện 
của Thành phố về chất lượng giáo dục; 05 năm liên 
tiếp đạt tuyệt đối 13/13 chỉ tiêu thi đua xếp loại xuất 
sắc. 03 nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo 
Ưu tú. Phòng Giáo dục và Đào tạo được tặng thưởng 
Huân chương Lao động hạng Nhì.

25 năm trưởng thành và phát triển, ngành Giáo dục 
và Đào tạo Thanh Xuân đã, đang không ngừng đổi mới, 
sáng tạo cống hiến cho sự nghiệp “trồng người” cao cả 
những thành tích mới, để các nhà trường quận Thanh 
Xuân luôn xứng đáng là địa chỉ tin cậy cho các bậc phụ 
huynh gửi gắm niềm tin, ươm mầm và thắp sáng ước mơ 
cho lớp lớp thế hệ học trò thân yêu. o

Các em học sinh trường Tiểu học Kim Giang trong Hoạt động giáo dục 
ngoài giờ lên lớp.

Tiết học Âm nhạc đầy hào hứng của cô và trò trường THCS Khương Đình. 
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Đồng chí Ngô Văn Quý - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch 
UBND TP Hà Nội; đồng chí Vũ Cao Minh - Thành ủy viên, 
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; TS Chử Xuân Dũng 
- UV UBND TP, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội 
(nay là Phó Chủ tịch UBND Thành phố); đồng chí Nguyễn 

Xuân Lưu - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận  
(nay là Giám đốc Sở Tài chính); đồng chí Nguyễn Minh Tiến 

- Phó Bí thư Thường trực Quận ủy chụp ảnh kỷ niệm  
cùng Lãnh đạo, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo  

tại Hội nghị Tổng kết năm học 2017 - 2018.

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Minh - Thành ủy viên,  
Bí thư Quận ủy;  đồng chí Phạm Thị Hồng Nga -  

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội trao 
Cờ “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua” năm học 

2013 - 2014 cho tập thể Phòng Giáo dục và Đào tạo.
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Đồng chí Nguyễn Việt Hà - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND 
quận Thanh Xuân tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua”  

của Thành phố cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc năm học 2020 - 2021.

Đồng chí Nguyễn Minh Tiến - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy  
tặng giấy khen cho các tập thể Lao động xuất sắc năm học 2020 - 2021.

Đồng chí Võ Đăng Dũng - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận 
tặng Bằng khen của UBND Thành phố cho các tập thể tiêu biểu 

trong năm học 2020 - 2021.
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Đồng chí Nguyễn Xuân Lưu - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận 
(nay là Giám đốc Sở Tài chính); đồng chí Nguyễn Văn Bình - TVQU,  

Phó Chủ tịch TT HĐND quận; đồng chí Lê Mai Trang - TVQU,  
Phó Chủ tịch UBND quận, đồng chí Biện Hòa An - TVQU,  

Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy tặng hoa chúc mừng trường Mầm non 
Thanh Xuân Nam đạt chuẩn quốc gia năm 2018.

Đồng chí Đặng Khánh Hòa - QUV, Phó Chủ tịch UBND quận trao 
 Bằng công nhận đạt Chuẩn quốc gia cho trường Tiểu học Nguyễn Tuân 

năm 2021.

Đồng chí Vũ Cao Minh - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; 
NGƯT Nguyễn Ngọc Quang - Phó Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội; đồng chí  

Lê Mai Trang - TVQU, Phó Chủ tịch UBND quận và Lãnh đạo các phòng ban, 
đơn vị trong quận và phường Thanh Xuân Trung tại Lễ đón Bằng công nhận 

trường Mầm non Thanh Xuân Trung đạt chuẩn Quốc gia (tháng 8/2017).

Đồng chí Nguyễn Minh Tiến - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy trao 
Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia cho trường THCS Hạ Đình 

(tháng 9/2017).

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


