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PHẦN I: BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2016 

1. Tổ chức nhân sự và thi đua 

Tham mưu UBND huyện công nhận kết quả thi tuyển viên chức, tổng số có 

30 người trúng tuyển, trong đó mầm non 14, tiểu học 07, THCS 09; tổ chức đánh 

giá công chức cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo kết quả có 02 hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ, 07 hoàn thành tốt nhiệm vụ, 01 hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn 

chế về năng lực; phối hợp với trung tâm ngoại ngữ, tin học tỉnh tổ chức kiểm tra 

tiếng Anh trình độ B cho 392 người đăng ký học.  

2. Tài chính và CSVC  

Cân đối cho các đơn vị bổ sung kinh phí tăng mức lương cơ sở, chỉ đạo các 

đơn vị rút kinh phí tháng 12, chi trả chênh lệch lương cơ sở, nâng lương thường 

xuyên và phụ cấp thâm niên năm 2016, theo dõi việc rút và quyết toán ngân sách 

các đơn vị; kiểm tra lập hồ sơ, quyết toán. 

3. Giáo dục mầm non 

 Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng phòng Giáo dục mầm non của Sở 

Giáo dục và Đào tạo đã kiểm tra và hỗ trợ kỹ thuật các đơn vị trường MG Thị 

Trấn, MG Bình Minh, MG Vĩnh Bình Bắc vầ công tác xây dựng trường chuẩn 

quốc gia; đã tổ chức hội thi an toàn giao thông có 8 đơn vị tham gia kết quả giải 

nhất thuộc đơn vị MG Thị Trấn, giải nhì đơn vị MG Phong Đông, giải ba đơn vị 

MG Tân Thuận; đơn vị MG Thị Trấn đại diện huyện dự thi cấp tỉnh. 

4. Giáo dục tiểu học 

Đã tổ chức kiểm tra tư vấn dạy học Tiếng Việt lớp 1 công nghệ giáo dục và 

dạy học theo mô hình trường học mới 9 đơn vị; Chưa tổ chức tập huấn  tập huấn 

chuyên môn nghiệp vụ cho các bộ quản lý và giáo viên 2 chuyên đề “Nâng cao 

năng lực nói, viết cho học sinh tiểu học”; “Dạy học theo hướng trãi nghiệm và 

sáng tạo trong các môn học”. 

5. Giáo dục trung học cơ sở 
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Tổ chức chấm bài dự cuộc thi dạy học tích hợp của giáo viên và cuộc thi vận 

dụng kiến thức liên môn để giải quyết các vấn đề thực tiễn. Tổ chức kiểm tra và sơ 

kết học kỳ 1; cử 4 cán bộ quản lý, giáo viên tập huấn bồi dưỡng thường xuyên. 

6. Công tác phổ cập và chống mù chữ 

Hướng dẫn các đơn vị nhập dữ liệu vào phần mềm hệ thống phần mềm 

thông tin phổ cập giáo dục và chống mù chữ. Triển khai Kế hoạch số 64/KH-

UBND ngày 11 tháng 10 năm 2016 của UBND huyện về thực hiện Kế hoạch phổ 

cập giáo dục, xoá mù chữ giai đoạn 2016-2020. 

Kiểm tra sơ bộ dữ liệu trên hệ thống phần mềm quản lý phổ cập giáo dục-

xóa mù chữ. 

 7. Công nghệ thông tin 

Chấm bài giảng điện tử cập huyện và tuyển chọn bài giảng điện tử dự thi cấp 

tỉnh. Kết quả có 03 sản phẩm đạt giải cấp tỉnh (1 giải A, 1 giải B và 1 giải C); Trợ 

giúp các trường tổ chức thi tiếng anh qua internet (IOE) cấp trường. Triển khai kế 

hoạch các Hội thi qua mạng cấp huyện. 

8. Tổng hợp và thống kê 

  8.1   Lớp và học sinh 

 Năm học 2016-2017 toàn huyện 595 lớp, 12.693 học sinh, chia ra:  Mầm 

non 69 lớp/1840 cháu, Tiểu học 400 lớp/ 8687 học sinh, Trung học cơ sở  126 

lớp/3893 học sinh. So đầu năm học giảm 113 em, tỉ lệ 0,17%. 

 8.2. Cơ sở vật chất 

 Tổng số hiện có 513 phòng, trong đó kiên cố tổng số 293 phòng, phòng cấp 

4 tổng số 220 phòng, chia ra: Mẫu giáo 69 phòng, Tiểu học 318 phòng, Trung học 

cơ sở 126 phòng. 

8.3. Nhân sự 

Toàn ngành có 1.126 (không tính 17 bảo vệ), giảm so cùng kỳ 24 nhân sự; 

Trong tổng số nữ 524, tỉ lệ 46.5%; Dân tộc 51, tỉ lệ 4.5%; Chia ra cán bộ quản lý 

71, Giáo viên và Tổng phụ trách đội 937, nhân viên 118. Trình độ chuyên môn 

đào tạo từ chuẩn trở lên 1.119, tỉ lệ 99,4%; giảm 24, tỉ lệ 2.1%, trong đó trình độ 

trên chuẩn 863, tỉ lệ 83.2%, tăng 7, tỉ lệ 0.8%, chia ra: 
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Mầm non: Tổng số 127, chia ra: Cán bộ quản lý 14, nhân viên 20, giáo viên 

93. Trình độ trên chuẩn 74, tỉ lệ  58.3%; chuẩn trở lên 125, tỉ lệ 98.4%; chưa 

chuẩn 02, tỉ lệ 1.6%.  

Tiểu học: Tổng số 676, chia ra: Cán bộ quản lý 33, Nhân viên 46, Giáo viên 

và Tổng phụ trách đội 597. Trình độ trên chuẩn 555, tỉ lệ 82.1%; chuẩn trở lên  

673, tỉ lệ 99,6%; chưa chuẩn 3, tỉ lệ 0,4%. 

Trung học cơ sở: Tổng số 323, chia ra: Cán bộ quản lý 24, Nhân viên 52, 

Giáo viên và Tổng phụ trách Đội 247. Trình độ trên chuẩn 234, tỉ lệ 72.4%; đạt 

chuẩn trở lên 308, tỉ lệ 95.4%, chưa chuẩn 15, tỉ lệ 4.6%.  

8.3. Phát triển đảng theo Chỉ thị 34: Tổng số có 32 chi bộ/33 trường, 737 

đảng viên/1.126 nhân sự, tỉ lệ 65,5%, tăng 7,6% so cùng kỳ. 

9. Đánh giá công tác 12 tháng đầu năm 2016 

Triển khai kịp thời các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của 

Nhà nước; Tham mưu UBND huyện thi tuyển viên chức năm 2016; tổ chức tập 

huấn bồi dưỡng thường xuyên cấp THCS; thành lập các tổ tư vấn các trường vận 

dụng mô hình trường học mới và giảng dạy tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục; 

hỗ trợ kỹ thuật xuây dựng trường đề nghị đánh giá ngoài và các trường duy trì 

trường đạt chuẩn quốc gia; kiểm tra hồ sơ và cập nhật phần mềm phổ cập, hoàn 

thành hồ sơ. 

Tổ chức kịp thời các Hội thi, chọn cử học sinh dự đủ các Hội thi do Sở Giáo 

dục và Đào tạo tổ chức. 

Tuy nhiên,  qua kết quả thi tuyển viên chức số giáo viên đạt so nhu cầu các 

đơn vị còn thiếu chỉ chiếm 30 trúng tuyển/57 chỉ tiêu, dẫn đến giáo viên trong 

ngành vẫn còn thiếu, nhất là bậc học mầm non chỉ đạt 14 giáo viên/26 chỉ tiêu.  

PHẦN II. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM  THÁNG 01 NĂM 2017 

1. Tổ chức nhân sự và thi đua 

Hướng dẫn viết và chấm sáng kiến năm học 2016-2017; tổ chức chấm điểm 

thi đua khối 05 thuộc UBND huyện năm 2016; thống kê tình hình phát triển đảng 

viên năm 2016. Tham mưu UBND huyện ký quyết định bổ nhiệm chức danh nghề 

nghiệp cho 1.066 công chức, viên chức. Tổng hợp đề nghị nâng lương đợt II/ 2016 

của các đơn vị trực thuộc. 

2. Tài chính và cơ sở vật chất 
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Cân đối cho các đơn vị rút kinh phí tháng 01 năm 2017, theo dõi việc rút và 

quyết toán ngân sách các đơn vị; kiểm tra lập hồ sơ, quyết toán, quản lý cơ sở vật 

chất nhất là các phòng máy tính. Tổng hợp kiểm kê cơ sở vật chất các đơn vị năm 

2016 và báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo. 

3. Giáo dục mầm non 

Thành lập đoàn kiểm tra cấp huyện và hoàn thiện hồ sơ trường chuẩn quốc 

gia ba đơn vị trường MG Thị Trấn, MG Bình Minh, MG Vĩnh Bình Bắc đề nghị 

tỉnh về kiểm tra công nhận; Chỉ đạo các đơn vị nghiêm túc thực hiện tốt Thông tư 

13/TT-BGDĐT  ngày 15/4/2010 về việc xây dựng trường học an toàn và phòng 

chống tai nạn thương tích. 

4. Giáo dục tiểu học 

Chỉ đạo các đơn vị tổ chức ôn tập kiểm tra học kỳ I; Tổng hợp chất lượng 

học kỳ I,  báo cáo trên hệ thống EQMS; Tổ chức tập huấn Thông tư 22/2016/TT-

BGDĐT về đánh giá học sinh tiểu học cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên cốt 

cán cấp trường; Tiếp tục thực hiện tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho các bộ 

quản lý và giáo viên 2 chuyên đề “Nâng cao năng lực nói, viết cho học sinh tiểu 

học”; “Dạy học theo hướng trãi nghiệm và sáng tạo trong các môn học”;  

Tổ chức Hội thi “Vở sạch - Chữ đẹp” cho học sinh và giáo viên tiểu học. 

5. Giáo dục Trung học cơ sở 

Chọn sản phẩm dự cuộc thi dạy học tích hợp của giáo viên và cuộc thi vận 

dụng kiến thức liên môn để giải quyết các vấn đề thực tiễn cấp tỉnh; thành lập đoàn 

dự thi giải Toán - Tiếng Anh cấp tỉnh (17/01/2017); thành lập đội tuyển và bồi 

dưỡng dự thi học học giỏi cấp tỉnh vào tháng 03/2017; tổ chức tập huấn bồi dưỡng 

thường xuyên module 3.  

Thành lập đoàn dự giờ rút kinh nghiệm việc thực hiện linh hoạt mô hình 

trường học mới theo kế hoạch; hoàn thành hồ sơ đề nghị công nhận trường THCS 

Vĩnh Bình Nam 1 và trường THCS Tân Thuận 2 đạt chuẩn quốc gia; hỗ trợ kỹ 

thuật tự đánh giá trường TH Vĩnh Bình Nam 4 và trường TH Vĩnh Bình Bắc 2 để 

đề nghị đánh giá ngoài. 

6. Công tác phổ cập giáo dục 

Tham mưu với UBND huyện thành lập đoàn kiểm tra đánh giá, xét công 

nhận đơn vị xã, thị  trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2016; Hoàn 

thiện hồ sơ đề nghị tỉnh kiểm tra xét công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, 

xóa mù chữ năm 2016; Dự thảo Kế hoạch năm 2017 của Ban chỉ đạo cấp huyện. 
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7. Công nghệ thông tin 

Duy trì hệ thống trang tin điện tử và email nội bộ. Tham gia thanh tra 

chuyên ngành. Thống kê, báo cáo thiết bị công nghệ thông tin tại các trường học. 

8. Tổng hợp và thống kê 

Báo cáo công tác tháng 01 và kế hoạch công tác tháng 02 năm 2017; tổng 

hợp báo cáo sơ kết kỳ I và nhiệm vụ học kỳ II năm học 2016-2017; tổng hợp báo 

cáo thống kê giữa năm học và cập nhật vào 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.  

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Huỳnh Minh Tâm 
 

 

 

 

 

 


