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BÁO CÁO 
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PHẦN I: BÁO CÁO CÔNG TÁC 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2016 

1. Tổ chức nhân sự và thi đua  

Xây dựng kế hoạch luân chuyển 10 kế toán giữa các đơn vị, giải quyết cho 

thuyên chuyển giáo viên; Tổ chức đánh giá công chức cơ quan Phòng Giáo dục và 

Đào tạo, kết quả hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ 02, Hoàn thành tốt 07, Hoàn thành 

nhưng còn hạn chế năng lực 01. Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến bổ nhiệm lại vị trí 

Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo và bổ nhiệm Hiệu trưởng và phó Hiệu 

trưởng. Tham mưu bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp cho 45 viên chức;  

Xây dựng kế hoạch bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý giáo dục; Tổng 

hợp hồ sơ đánh giá chuẩn nghề nghiệp, đánh giá công chức cuối năm học; Phối 

hợp với Phòng Nội vụ lập kế hoạch trình Sở nội vụ thi tuyển viên chức chức năm 

2016; Rà soát biên chế các đơn vị lập kế hoạch điều giáo viên phù hợp với từng 

đơn vị. 

Tổ chức họp kiểm điểm xử lý kỉ luật lại đối với công chức vi phạm pháp luật 

tại trường tiểu học Thị Trấn 1, TH&THCS Tân Thuận 1.  

Tham gia đoàn thanh tra chuyên ngành 5 trường và kiểm tra quản lý hồ sơ 

năm học 2016-2017. 

Tham gia chấm thi khối 5 cơ quan ban ngành huyện. Kết quả, Phòng Giáo 

dục và Đào tạo dẫn đầu khối thi đua; Tổ chức thẩm định và chấm sáng kiến của 

các đơn vị. Họp Hội đồng nâng lương đợt I năm 2016; Tổng hợp hồ sơ đề nghị 

khen thưởng năm học 2015-2016, Hướng dẫn công tác thi đua năm học 2016-2017, 

Hướng dẫn chấm điểm phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh 

tích cực.  

2. Tài chính và CSVC  

Quyết toán ngân sách năm 2015, tổng số 120 tỉ. Phân bổ ngân sách năm 

2016, tổng số 118 tỉ cho ba cấp học. Cân đối cho các đơn vị rút kinh phí và lương 

9 tháng đầu năm 2016, theo dõi việc rút và quyết toán ngân sách các đơn vị.  
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Phòng giáo dục chủ động phối hợp với các ban ngành chỉ đạo các đơn vị 

trường thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách miễn, giảm học phí, chi phí học 

tập, việc sử dụng và quản lý có hiệu quả các nguồn đầu tư cho giáo dục kết hợp 

với đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục. 

Chỉ đạo các đơn vị kiểm tra sửa chữa cơ sở vật chất chuẩn bị khai giảng năm 

học mới gồm 57 phòng học, hàng rào, sân trường, cổng trường. Tổng số kinh phí 

711 triệu đồng từ ngân sách nhà nước. 

3. Giáo dục mầm non 

3.1. Năm học 2015-2016 

Toàn huyện có 8 trường mẫu giáo trên 8 xã, thị trấn. Đảm bảo mỗi xã, thị 

trấn đều có trường mẫu giáo. Huy động 69 lớp/ 1840 cháu, giảm 84 cháu so cùng 

kỳ, trong đó 5 tuổi 1413/1405 cháu, tỉ lệ 100.6% so kế hoạch. Huy động 60/71 lớp 

học 2 buổi trên ngày, tỉ lệ 84.51%; có 1612/1924 cháu học 2 buổi trên ngày, tỉ lệ 

83.78%. 

Trong năm học tổ chức cuộc thi “Sản phẩm của bé” có 40 cháu/8 trường 

tham gia, kết quả đạt 3 giải A; 3 giải B; 3 giải C và 28 giải khuyến khích. Ban 

giám khảo tuyển chọn 10 sản phẩm tham dự ngày Hội giáo dục tỉnh Kiên Giang. 

Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện, kết quả có 22/35 giáo viên 

mầm non được công nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện. 

Thanh tra chuyên ngành trường mẫu giáo Tân Thuận; hoàn thành hồ sơ đề 

nghị đánh giá ngoài trường mãu giáo Tân Thuận.   

Tổng hợp kết quả học tập bồi dưỡng thường xuyên và cấp giấy chứng nhận 

cho 97 giáo viên; cử 20 cán bộ, giáo viên tập huấn hè 2016; hỗ trợ kỹ thuật hồ sơ 

và báo cáo đánh giá ngoài trường mẫu giáo Tân Thuận. 

3.2. Năm học 2016-2017 (từ tháng 08 năm 2016) 

Cử 4 cán bộ quản lý và giáo viên tập huấn phương pháp dạy học các môn 

học tạo hình bằng vật liệu mở, phối hợp với phụ huynh giáo dục trẻ trong gia đình, 

giảng dạy Tiếng Anh giáo dục mầm non. Có 16 cán bộ giáo viên dự các lớp bồi 

dưỡng thường xuyên. Tham dự hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017 

của bậc học mầm non do Sở Giáo dục và đào tạo tổ chức. Chỉ đạo hoàn thiện hồ sở 

phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi 

Đón đoàn kiểm kiểm tra công nhận lại huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục 

mầm non cho trẻ năm tuổi năm 2015; Kiểm tra công nhận lại trường mẫu giáo Thị 

Trấn đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. 
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Tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ và bồi dưỡng thường xuyên cho 93 

cán bộ quản lý, giáo viên mầm non.  

4. Giáo dục tiểu học 

4.1. Năm học 2015-2016 

Tính đến cuối năm học 2015-2016, toàn huyện Huy động 400 lớp trên 8687 

em đến trường, đạt 99,5% so kế họach, bình quân 22 em trên lớp; huy động 6 tuổi 

vào lớp 1 tổng số 1773/1481 em so kế hoạch, tỉ lệ 119.72%, so cùng kỳ giảm 3 lớp, 

giảm 41 học sinh. So đầu năm học giảm 26 em tỉ lệ 0,29%, tăng so cùng kỳ 0.07%. 

Tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi kết quả có 58/61 giáo viên 

được công nhận giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi tỉ lệ 95,08%. Hội thi giáo viên dạy 

giỏi tiểu học cấp huyện kết quả 98/186 giáo viên được công nhận danh hiệu giáo 

viên dạy giỏi, tỉ lệ 52,68%. 

Thanh tra chuyên ngành 3 trường Tiểu học Vĩnh Phong 1, Tiểu học Vĩnh 

Bình Nam 4, Tiểu học Võ Văn Kiệt.   Kết quả rèn luyện 2 mặt giáo dục của 8867 

em như sau: 

* Năng lực: Đạt 8604 em, tỉ lệ 99,04%, tăng so cùng kỳ 1,02%; Chưa đạt 83, 

tỉ lệ 0,96%, giảm so cùng kỳ 1,02%. 

* Phẩm chất: Đạt 863 em, tỉ lệ 99,84%, tăng so cùng kỳ 2,2%; Chưa đạt 14, 

tỉ lệ 0,16%, giảm so cùng kỳ 2,2. 

Xét hoàn thành chương trình tiểu học 1613/1614 em ở 19 trường có khối học 

sinh lớp 5, tỉ lệ 99,94%, so cùng kỳ tăng 0,15% 

Triển khai dạy học mô hình trường học mới (VNEN) 16 trên 19 trường, tỉ lệ 

84,21 %, dạy học từ khối lớp 2 đến khối lớp 4, có 199 lớp, 5475 em học. 

Áp dụng dạy học Tiếng Việt lớp 1 theo tài liệu Công nghệ giáo dục có 19/19 

trường tham gia giảng dạy, tổng số 86 lớp/1916 1786 93.2 130 6.8  học sinh, kết 

quả cuối năm học xếp loại hoàn thành 1786, tỉ lệ 93.2%; chưa hoàn thành, 130 tỉ lệ 

6.8%. 

Tổ chức dạy học 2 buổi trên ngày Có 16 trường tổ chức học 2 buổi/ngày, 

127 lớp, 2846 học sinh học 2 buổi/ngày; tỉ lệ 32.37.% (2846). So với học kì I năm 

trước số học sinh học 2 buổi/ngày 2657) tỉ lê 30.28% tăng 2,37%. Có 79 lớp, 2080 

học sinh học hơn 5 buổi/tuần; tỉ lệ 23.66 % (2080). So với học kì I năm trước tỉ lệ 

20.78% (1836), tăng 2.88%. 

Tổng hợp kết quả học tập bồi dưỡng thường xuyên và cấp giấy chứng nhận 

cho 597 giáo viên; cử 12 cán bộ, giáo viên tập huấn hè 2016; hỗ trợ kỹ thuật hồ sơ 

tự đánh giá và đề nghị đánh giá ngoài 2 trường tiểu học. 
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4.2. Năm học 2016-2017 

Cử 9 cán bộ giáo viên dự tập huấn chuyên môn nghiệp vụ hè 3 chuyên đề: 

Bồi dưỡng tâm lý và quản lý trường phổ thông: Quản lý và hoạt động trải nghiệm: 

Bồi dưỡng năng lực tự bồi dưỡng và quản lý.  

Tổ chức tập huấn trường học kết nối và phần mềm quản lý dữ liệu trường 

tiểu học cho 38 cán bộ quản lý và giáo viên chủ nhiệm. Tổ chức tập huấn môn 

Tiếng Việt 1 công nghệ giáo dục cho giáo viên mới dạy lớp 1, tập huấn chuyên 

môn giáo viên mới dạy học theo mô hình trường học mới; Cử 15 cán bộ giáo viên 

dự tập huấn bồi dưỡng thường xuyên cấp tỉnh;  

Chỉ đạo các đơn vị tham gia chương trình SEQAP báo cáo tổng kết sau  4 

năm thực hiện. Chỉ đạo tổ chức dạy các kỹ năng chuẩn bị vào lớp 1 và dạy tuần 

không môn Tiếng Việt - CNGD từ ngày 08/8/2016 đến ngày 19/9/2016. 

 Kiểm tra cấp huyên công nhận mới và công nhận lại 4 đơn vị trường chuẩn 

đạt chuẩn quốc gia và đề nghị tỉnh về kiểm tra công nhận. 

5. Giáo dục trung học cơ sở 

5.1. Năm học 2015-2016 

Năm học 2015-2016, toàn huyện có 126 lớp trên 3893 học sinh, tỉ lệ 99,1% 

so kế hoạch, tăng 69 em; tuyển sinh vào lớp 6 tổng số 1507/1517, tỉ lệ 99,3%; so 

đầu năm học giảm 82 em, tỉ lệ 2%, giảm so cùng kỳ 0.3%. 

Tổ chức thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp huyện, có 11 em đạt giải/34 

em dự thi, tỉ lệ 33.33% (trong đó 2 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba, 5  giải khuyến 

khích); cử 6 em dự thi cấp tỉnh kết quả có 3 em đạt giải (1 giải nhất, 1 giải ba, 1 

giải khuyến khích), được Sở giáo dục chọn 1 em dự thi cấp khu vực, kết quả đạt 

khuyến khích. 

Tổ chức thi học sinh giỏi cấp huyện, có 12 trường/12 trường/198 học sinh 

đăng ký dự thi/9 môn thi. Kết quả có 75 em đạt giải, tỉ lệ 38,1% (6 giải nhất, 13 

giải nhì, 23 giải Ba và 33 giải Khuyến khích); chọn 34 em/9 môn dự thi cấp tỉnh, 

kết quả đạt 12 giải (4 giải Nhì, 3 giải Ba, 5 giải Khuyến khích). Tuyển 3 em học 

sinh lớp 8 dự thi Toán - Tiếng Anh và 1 em học sinh lớp 9 dự thi giải Toán trên 

máy tính cầm tay Casio cấp quốc gia, kết quả đạt 2 em. 

Cử 1 giáo viên dự thi tìm hiểu Hiếp pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam, kết quả đạt giải Ba (thầy Lê Văn Thông trường TH&THCS Vĩnh Bình 

Bắc); 1 giáo viên dự thi sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin do Bộ giáo dục 

tổ chức, kết quả đạt giải khuyến khích (thầy Huỳnh Hoàng Voi trường TH&THCS 

Phong Đông). 
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Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp huyện năm học 2015-2016, 

kết quả có 88/109 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 

2015-2016, tỉ lệ 79,8%. 

Tổ chức cuộc thi học sinh vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các vấn 

đề trong thực tiễn, có 57 sản phẩm dự thi. Kết quả có 16 sản phẩm đạt giải, tỉ lệ 

28,1%, trong đó 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 10 giải Khuyến khích, chọn 2 

sản phẩm dự thi cấp tỉnh, kết quả đạt 2; được Sở Giáo dục và Đào tạo chọn 1 sảm 

phẩm dự thi cấp toàn quốc; cuộc thi giáo viên dạy học theo chủ đề tích hợp, có 88 

sản phẩm dự thi. Kết quả có 21 sản phẩm đạt giải, tỉ lệ 23,9%, trong đó 2 giải nhất, 

2 giải nhì, 4 giải Ba, 13 giải Khuyến khích. Chọn 4 sản phẩm dự thi cấp tỉnh, kết 

quả đạt 2 giải. 

Hoàn thiện và cấp phát 1151 bằng tốt nghiệp THCS năm học 2014-2015 của 

12 hội đồng. 

Kết quả rèn 2 mặt giáo dục của 3893 học sinh như sau: 

+ Hạnh kiểm: Tốt 3102 em, tỉ lệ 79,7%, tăng 3,0% so cùng kỳ; Khá 678 em, 

tỉ lệ 17,4%, giảm 5% so cùng kỳ; Trung bình 112 em, tỉ lệ 17,72,6%, tăng 15.09% 

so cùng kỳ; yếu 1 em, tỉ lệ 0.01%, giảm 1,9% so cùng kỳ. 

+ Học lực: Giỏi 977 em, tỉ lệ 25,10% tăng 1.4% so cùng kỳ; Khá 1694 em, tỉ 

lệ 43,50%, tăng 1,5% so cùng kỳ; Trung bình 1170 em, tỉ lệ 30,10%, giảm 2.1% so 

cùng kỳ; Yếu 51 em, tỉ lệ 1,30%, tăng 0,3%; Kém 1 em, tỉ lệ 0,00%. 

+ Học sinh lên lớp thẳng 3778, tỉ lệ 98,64%, tăng 4,3% so cùng kỳ; Học sinh 

thi lại 51, tỉ lệ 1,29%, giảm 0,5% so cùng kỳ; Lưu ban 01, tỉ lệ 0.01%, giảm 0,04% 

so cùng kỳ. 

Tham mưu UBND huyện thành lập 12 Hội đồng xét, công nhận tốt nghiệp 

THCS, kết quả có 1073 học sinh được công nhận tốt nghiệp THCS trên 1075 dự 

xét tốt nghiệp, tỉ lệ 99,81%, tăng 0,01% so cùng kỳ, chia ra xếp loại Giỏi 

218/1073, tỉ lệ 20,32%; xếp loại Khá 450/1073, tỉ lệ 41,94%; xếp loại Trung bình 

34,95%. Học sinh tốt nghiệp xếp loại Khá, Giỏi năm học này đạt cao và tăng so với 

cùng kỳ 15%. 

Kiểm tra, tổng hợp và cấp 251/251 chứng nhận bồi dưỡng thường xuyên cho 

cán bộ quản lý và giáo viên THCS hoàn thành công tác bồi dưỡng thường xuyên 

năm học 2015-2016, tỉ lệ 100%; cử giáo viên tập huấn hè 2016. 

5.2. Năm học 2016-2017 (tính từ tháng 8 năm 2016) 

Xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ giáo dục giáo dục trung học cơ sở 

năm học 2016-2017; tổng hợp phân công và số liệu đầu năm học; tổng hợp báo cáo 



6 

triển khai chuyên môn nghiệp vụ giáo viên mô hình trường học mới trường THCS 

Thị Trấn và trường THCS Tân Thuận 2; tổ chức Hội thi giải toán trên mát tính cầm 

tay casio cấp huyện; hướng dẫn thi học sinh giỏi THCS, cuộc thi Văn hay-Chữ tốt, 

cuộc thi Tích hợp liên môn đối với giáo viên và cuộc thi vận dụng kiến thức liên 

môn để giải quyết các vấn đề thực tiễn, cuộc thi nghiên cứu khoa học. 

Cử 7 học sinh dự thi học sinh giỏi máy tính cầm tay cấp tỉnh; tổ chức tập 

huấn kiểm định chất lượng (cập nhật minh chứng vào phần mềm), công tác thống 

kê online đầu năm 2016-2017; hỗ trợ kỹ thuật kiểm định chất lượng trường 

TH&THCS Phong Đông, trường THCS Vĩnh Bình Nam 1, THCS Tân Thuận 2 

công nhận lại đạt chuẩn quốc gia; tổ chức tập huấn bồi dưỡng thường xuyên 

chuyên đề mô hình trường học mới các trường chưa thực hiện.  

6. Công tác phổ cập và chống mù chữ 

 Tham mưu với UBND huyện đề nghị tỉnh công nhận huyện đạt chuẩn phổ 

cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2015; Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 

2016. Kiện toàn Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, chống mù chữ cấp huyện; đánh giá 

kết quả hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng năm học 2016-2017 với kết quả 

huy như sau: Số người học nghề ngắn hạn: 382 người; số lượt người tham gia học 

các chuyên đề (tin học; kũ thuật nông nghiệp; kinh tế gia đình) 2.564 người; Số 

lượt người học kỹ năng sống (GDPL; y tế-SK; TDTT): 9.268 người; Số lượt người 

học các chương trình khác: 2.284 người. 4/8 trung tâm xếp loại xuất sắc, 4/8 trung 

tâm xếp loại khá. 

 7. Công nghệ thông tin 

Duy trì hệ thống thư điện tử và trang tin điện tử; Có 08/08 đơn vị xã, thị trấn 

sử dụng hệ thống thông tin phổ cập giáo dục – chống mù chữ; 33/33 đơn vị sử 

dụng phần mềm quản lý học sinh smas 3.0 và đưa vào khai thác có hiệu quả. 11/15 

trường tiểu học; 01/4 trường TH&THCS; 01/6 trường THCS sử dụng phần mềm để 

in sổ điểm (đối với các trường THCS) và in sổ theo dõi chất lượng giáo dục (đối 

với các trường tiểu học). Sử dụng dữ liệu trong phần mềm smas 3.0 để chuyển 

sang phần mềm Hệ thống thông tin quản lý giáo dục (Emis). 

Tiếp tục triển khai  33/33 đơn vị trực thuộc và Phòng Giáo dục và Đào tạo 

có trang tin điện tử đưa vào hoạt động có hiệu quả. Địa chỉ trang tin của phòng là: 

http://www.vinhthuan.edu.vn các trường thông tin 02 chiều với Phòng Giáo dục và 

Đào tạo  bằng email với tên miền vinhthuan.edu.vn và phần mềm quản lý công văn 

tại địa chỉ http://vinhthuan.edu.vn/congvan/home.php. 

Tổ chức thành công ngày Hội giáo dục cấp huyện và tham dự Ngày Hội giáo 

dục cáp tỉnh năm 2016: Cấp huyện tổ chức 09 nội dung (1. thi hùng biện tiếng anh 

http://vinhthuan.edu.vn/congvan/home.php
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tiểu học và THCS; 2. thi thiết kế bài giảng điện tử; 3. giao lưu bóng đá mini nam 

tiểu học và THCS; 4. ném bóng vào rổ; ẩm thực; 5. đồ dùng dạy học tự làm; 6. 

giao lưu văn nghệ; 7. sản phẩm tạo hình của bé; 8. trang tin điện tử của trường; 9. 

thiết kế bài giảng và sử dụng bảng tương tác thông minh). Cử đoàn tham dự ngày 

Hội giáo dục cấp tỉnh. Kết quả, đồ dùng dạy học tự làm đạt 01 giải nhì,  03 giải B 

và 02 giải C; Sản phẩm tạo hình của Bé đạt 02 giải A, 01 giải B; Bài giảng điện tử 

đạt 04 giải B và 8 giải C; Sử dụng bảng tương tác thông minh đạt giải nhì; thi hùng 

biện tiếng anh đạt 01 giải ba và 01 giải khuyến khích; đạt giải nhì bóng đá mini 

nam giáo viên. 

Có 100% (1.126) cán bộ, giáo viên sử dụng email nội bộ với tên miền 

vinhthuan.edu.vn để trao đổi công việc như báo cáo, sinh hoaṭ chuyên môn qua 

maṇg, trao đổi tài liêụ thông tin trưc̣ tuyến. 

Phối hợp với viettel Kiên giang tập huấn sử dụng phần mềm quản lý học 

sinh Smas 3.0; Kiểm tra hồ sơ quản lý phòng máy tính và các thiết bị công nghệ 

thông tin trong trường học. 

8. Tổng hợp và thống kê 

8.1. Mạng lưới trường 

Toàn huyện hiện có 33 trường (Mẫu giáo 8 trường, Tiểu học 15 trường, 

TH&THCS 5 trường và 5 trường THCS), tổng số 102 điểm trường (Mẫu giáo 34 

điểm, Tiểu học 46 điểm, TH&THCS 16 điểm, THCS 6 điểm). So cùng kỳ số 

trường không tăng và không giảm, giảm 5 điểm trường tiểu học. 

8.2. Công tác nhân sự 

Toàn ngành có 1.117 (Tỉnh cả 17 bảo vệ), Giảm so cùng kỳ 50 nhân sự; 

Chia ra cán bộ quản lý 74, Giáo viên và Tổng phụ trách đội 912, nhân viên 128; tỷ 

lệ giáo viên đạt chuẩn trở lên tỉ lệ.  Trình độ chuyên môn đào tạo từ chuẩn trở lên tỉ 

lệ 99,4%, trong đó trình độ trên chuẩn 83.2%. So với thực tế trong năm học này 

còn thiếu 39 giáo viên. 

- Mầm non: Tổng số 115, giảm so cùng kỳ 19 nhân sự, chia ra: Cán bộ quản 

lý 16, nhân viên 17, giáo viên 82. So nhu cầu thực tế, còn thiếu 26 giáo viên mầm 

non. 

- Tiểu học: Tổng số 701 nhân sự, giảm so với cùng kỳ 3, chia ra: Cán bộ 

quản lý 38, Nhân viên 70, Tổng phụ trách đội 15, Giáo viên 578/387 lớp, tỉ lệ 1,49 

giáo viên trên lớp. So với nhu cầu thực tế còn thiếu 4 giáo viên. 
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- THCS: Tổng số 301, giảm 28 nhân sự so cùng kỳ, chia ra: Cán bộ quản lý 

20, Nhân viên 44, Giáo viên và Tổng phụ trách Đội 237 giáo viên/129 lớp, tỉ lệ 

1,83 giáo viên trên lớp, so nhu cầu thực tế còn thiếu 9 giáo viên.  

8.3. Cơ sở vật chất 

Tổng số phòng hiện có 750 phòng, trong đó phòng kiên cố 365, phòng cấp 4 

tổng số 373, còn lại 12 phòng cấp 4 đã hết niên hạn sử dung, không còn phục vụ 

cho giảng dạy. 

Trong tổng số, phòng dành cho dạy học 512 phòng, chia ra: Mẫu giáo 72, 

tiểu học 341, THCS 99. 

Chuẩn bị khai giảng năm học lãnh đạo phòng khảo sát cơ sở vật chất từng 

điểm trường và sửa chữa 57 phòng, hàng rào, sân trường, công trường, tổng số tiền 

711 triệu đồng. Kinh phí từ ngân sách nhà nước và ngân sách sự nghiệp giáo dục, 

đảm bảo kịp thời cho khai giảng năm học mới. 

8.4. Huy động học sinh   

Năm học 2016-2017 toàn huyện 588 lớp, 14.464 học sinh, đạt 98,7% so kế 

hoạch (so cùng kỳ giảm 3 lớp, tăng 44 học sinh, tăng khối mầm non, chia ra:  Mầm 

non 72 lớp/ 2133 cháu, tăng cùng kỳ 3 lớp/ 309 cháu; Tiểu học 387 lớp/8425 học 

sinh, giảm so cùng kỳ 14 lớp, giảm 325 em; Trung học cơ sở  129 lớp/ 4088 học 

sinh, tăng so cùng kỳ 1 lớp, giảm so cùng kỳ 26 học sinh. 

Huy động cháu 5 tuổi đạt 1390/1053, tỉ lệ 132%, trong đó trong địa bàn 

98,05%, tăng so cùng kỳ 2%; huy động 6 tuổi vào lớp 1 tổng số 1377/1386, tỉ lệ 

99,4%, tăng so cùng kỳ 0,1%; tuyển sinh vào lớp 6 tổng số 1171/1186, tỉ lệ 98,7% 

tăng so cùng kỳ 0,2%.  

Tính đến ngày khai giảng năm học huy động cháu 3-5 tuổi trong địa bàn đến 

trường đạt 2133/3599, tỉ lệ 59,3%, tăng so cùng kỳ 16,9%; huy động 6-10 tuổi vào 

tiểu học 8425/8222, tỉ lệ, 102.5%, tăng so cùng kỳ 2,3%, do nhiều học sinh ngoài 

huyện đến học; huy động 11-14 tuổi vào THCS  5209/5309, tỉ lệ 98,11%, tăng so 

cùng kỳ 0,1%. 

8.5. Phát triển đảng theo Chỉ thị 34: Tổng số có 32 chi bộ/33 trường, 661 

đảng viên/1.137 nhân sự, tỉ lệ 58,1%.  

9. Đánh giá công tác 9 tháng đầu năm 2016 

Với sự nỗ lực của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và toàn thể học 

sinh đã đạt được những kết quả đáng trân trọng. Đạt được nhiều mục tiêu, nhiệm 

vụ được đề ra cho năm học 2015-2016 như: Duy trì duy trì sĩ số học sinh bỏ học 

sau tết Nguyên Đán vượt kế hoạch đề ra; Tổ chức công chức và viên chức trực và 
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nghỉ tết Nguyên Đán Bình Thân đúng quy định, sau tết không có trường hợp đơn 

vị, công chức viên chức, học sinh vi phạm quy định của ngành.  

Tổ chức thành công Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp; Tổ chức ngày Hội 

giáo dục cấp huyện, chọn cử dự ngày Hội giáo dục cấp tỉnh; kiểm tra 8/8 xã thị 

trấn đạt chuẩn phổ cập mức độ 1 được UBND tỉnh công nhận. 

Công tác bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại và luân chuyển cán bộ quản lý, tham 

mưu tổ chức tiếp thu chính trị hè 2016, tổ chức tổng kết năm học 2015-2016 và 

triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017 kịp thời trước khai giảng năm học 2016-

2017. 

Tuy nhiên, Tỉ lệ đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ 

cập giáo dục THCS có xã tỉ lệ có nâng lên, nhưng chưa cao; việc đổi mới nâng cao 

công tác quản lý giáo dục và phương pháp giảng dạy có tiến bộ nhưng chưa rõ nét. 

Kết quả đạt được các trường còn chênh lệch nhiều; cơ sở vật chất, trang thiết bị tuy 

được đầu tư, sửa chữa nhưng chưa đáp ứng kịp nhu cầu đổi mới phương pháp dạy 

cùng với thiết bị ngày càng hư hỏng nhiều.  

Bước vào năm học 2016-2017, thiếu giáo viên mầm non các trường mẫu 

giáo để giảng dạy, cùng với cơ sở vật chất không đủ để mở lớp 2 buổi trên ngày và 

lớp 3 tuổi, 4 tuổi đó là tiêu chí cần thiết để trường mần non đạt chuẩn quốc gia và 

duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi. 

 

PHẦN II. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM  3 THÁNG CUỐI NĂM 2016 

1. Tổ chức nhân sự và thi đua 

Xây dựng kế hoạch phát động thi đua và hướng dẫn các đơn vị đăng ký thi 

đua năm học 2016-2017; chỉ đạo các khối thi đua xây dựng nội dung, tiêu chí, 

thang điểm thi đua và ký kết giao ước thi đua khối năm học 2015-2016; tổng hợp 

đăng ký thi đua các đơn vị. 

Tiếp tục rà soát, điều động giáo viên theo nhu cầu giữa các đơn vị. Tham 

mưu UBND huyện điều chỉnh và giao biên chế năm 2016 các đơn vị sự nghiệp 

giáo dục. Dự thảo kế hoạch tuyển dụng viên chức;  Xây dựng kế hoạch, chương 

trình công tác pháp chế năm học 2016-2017; Tham gia công tác thanh tra chuyên 

ngành theo kế hoạch; dự lễ Nhà giáo Việt Nam 20-11; Thành lập đoàn thanh tra 

chuyên ngành thanh tra chuyên ngành các đơn vị thuộc 1 xã. 

Tổng hợp hồ sơ nâng lương đợt II/2016. Tổ chức đánh giá công chức cơ 

quan Phòng Giáo dục và Đào tạo và Hiệu trưởng các đơn vị.  

2. Tài chính và cơ sở vật chất 
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Cân đối cho các đơn vị rút kinh phí quý IV và quyết toán năm 2016 dự toán 

năm 2017; theo dõi việc rút và quyết toán ngân sách các đơn vị; quản lý cơ sở vật 

chất nhất là các phòng máy tính, tổng hợp kiểm kê tài sản năm 2016 báo cáo các 

cấp.  

3. Giáo dục mầm non 

Tổ chức Hội thi “Bé làm quen với an toàn giao thông”; Kiểm tra, tư vấn về 

hồ sơ xây dựng mới 2 trường đạt chuẩn quốc gia: Mẫu giáo Vĩnh Bình Bắc, Mẫu 

giáo Bình Minh; Đề nghị tỉnh kiểm tra công nhận lại trường Mẫu giáo Thị Trấn đạt 

chuẩn quốc gia mức độ 1;  

Chỉ đạo tổ chức ngày Nhà giáo 20-11; Tổ chức hội thi chuyên đề; Tổng hợp 

và báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2016-2017. 

4. Giáo dục tiểu học 

Tổ chức tập huấn bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ giáo viên; Đề nghị 

kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1: TH Vĩnh Bình Bắc 1,  

kiểm tra công nhận mức độ 2: TH Vĩnh Bình Bắc 2, kiểm tra công nhận lại: TH 

Vĩnh Bình Nam 4, TH Vĩnh Phong 1, TH Thị Trấn 1; Tham gia thanh tra chuyên 

đề. Hoàn thành công tác tự đánh giá và đề nghị đánh giá ngoài trường TH Vĩnh 

Bình Bắc 4. 

Chỉ đạo tổ chức ngày Nhà giáo 20-11; Tổ chức hội thi “Giáo viên chủ nhiệm 

lớp giỏi”; Tham gia thanh tra chuyên đề. Tổ chức hội thi “ Vở sạch - Chữ đẹp”; 

Hướng dẫn kiểm tra và sơ kết học kỳ I năm học 2016-2017. 

5. Giáo dục Trung học cơ sở 

Tổ chức thi Văn hay-chữ tốt; Hỗ trợ kỹ thuật kiểm định các trường; Hỗ trơ 

kỹ thuật hồ sơ công nhận lại trường THCS Vĩnh Bình Nam 1, trường THCS Tân 

Thuận 2 đạt chuẩn quốc gia. Dự ngày Nhà giáo 20-11;  

Tổ chức cuộc thi “Khoa học kỹ thuật”; tham gia thanh tra chuyên ngành. Tổ 

chức sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học 3 bộ môn. 

Tổ chức thi học sinh giỏi THCS; cuộc thi “Hùng biện tiếng Anh”; Cuộc thi 

“tiếng Anh trên internet IOE”; hướng dẫn kiểm tra và sơ kết kiểm tra kỳ I năm học 

2016-2017.  

6. Công tác phổ cập giáo dục 

Thẩm định hồ sơ, đối chiếu dữ liệu trong hồ sơ với số liệu trên phần mềm hệ 

thống. Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện thành lập đoàn kiểm tra công nhận xã, 

thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2016. Tham gia đoàn kiểm 
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tra cấp huyện kiểm tra xét công nhận hoặc công nhận lại đối với những đơn vị đáp 

ứng điều kiện theo quy định. Hoàn thiện hồ sơ cấp huyện và đề nghị tỉnh kiểm tra 

công nhận. 

Tiếp tục kiểm tra công tác hoàn thiện hồ sơ đề nghị tỉnh kiểm tra công nhận. 

Báo cáo kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2016.  

Triển khai Kế hoạch phổ cập giáo dục, xóa mù chữ giai đoạn 2016-2020. 

Triển khai kế hoạch năm 2017. 

7. Công nghệ thông tin 

Duy trì hệ thống trang tin điện tử và email nội bộ. Báo cáo thiết bị công 

nghệ thông tin toàn ngành. Hỗ trợ các đơn vị kỹ thuật thiết kế bài giảng điện tử, 

cập nhật phần mềm hệ thống quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.  và các phần 

mềm quản lý giáo dục khác. 

Tổ chức chấm bài giảng điện tử cập huyện và tuyển chọn bài giảng điện tử 

dự thi cấp tỉnh. Tham gia thanh tra chuyên ngành. 

Tổng hợp báo cáo thiết bị công nghệ thông tin toàn ngành. Hướng dẫn các 

đơn vị lưu trữ dữ liệu quản lý học sinh học kỳ I, lưu trữ dữ liệu quản lý nhân sự. 

Hỗ trợ các trường tổ chức các cuộc thi qua mạng cấp trường và chuẩn bị tổ chức 

thi cấp huyện. 

8. Tổng hợp và thống kê:  

Báo cáo công tác hàng tháng và năm 2016 và kế hoạch năm 2017; tổng hợp 

báo cáo sơ kết năm học 2016-2017; tổng hợp báo cáo thông kê chính thức giữa 

năm học 2016-2017 trên hệ thống phần mềm thongke.smas.edu.vn. 

  

 

Nơi nhận:  
- Sở GDĐT Kiên Giang; 

- Thường Trực Huyện Ủy; 

- Văn Phòng  Huyện Ủy; 

- Thường trực UBND huyện; 

- Ông: Phạm Văn Hậu PCT-UBND Huyện; 

- Ban Tuyên Giáo Huyện Ủy;     

- Ban Dân Vận Huyện Ủy; 

- 33 đơn vị trực thuộc (để thực hiện); 

- Lưu: VT.  

      KT. TRƯỞNG PHÒNG 

     PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
 

 

 

 

      Ngô Thị Ngọc Hạnh 
 

 


