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UBND HUYỆN VĨNH THUẬN 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số: 30/BC-PGDĐT 

CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Vĩnh Thuận, ngày 06 tháng 06 năm 2017 

 

BÁO CÁO 

Kết quả công tác sáu tháng đầu năm  

 và Kế hoạch công tác sáu tháng cuối năm 2017 

 

PHẦN I: BÁO CÁO CÔNG TÁC SÁU THÁNG ĐẦU 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. Tổng hợp đánh giá chuẩn nghề nghiệp, đánh giá công chức và đề 

nghị khen thưởng các đơn vị. Hoàn thành hồ sơ đề nghị khen thưởng các khối thi 

đua.  

Tham mưu UBND huyện chấm sáng kiến năm học 2016-2017; Tổ chức 

thẩm định và chấm sáng kiến của các đơn vị. Hướng dẫn chấm điểm phong trào thi 

đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Tham gia đoàn thanh tra 

chuyên ngành lĩnh vực giáo dục. 

Tham mưu UBND huyện ký quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp 

cho 1.066 công chức, viên chức. Tổng hợp hổ sơ đề nghị nâng lương và phụ cấp 

thâm niên nhà giáo đợt I/2017. Hướng dẫn các đơn vị tổ chức đánh giá chuẩn nghề 

nghiệp, đánh giá công chức và xét khen thưởng năm học 2016-2017.  

Làm việc với UBND các xã, thị trấn để bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động 

cán bộ quản lý giáo dục. Tham mưu UBND huyện xét duyệt sáng kiến năm học 

2016-2017. Tổ chức lấy ý kiến tín nhiệm bổ nhiệm cán bộ quản lý giáo dục tại các 

đơn vị, xây dựng kế hoạch luân chuyển giáo viên cho phù hợp với điều kiện các 

đơn vị và giáo viên, tiếp nhận hồ sơ thuyên chuyển. 

2. Tài chính và cơ sở vật chất  

Cân đối cho các đơn vị rút kinh phí và lương hàng tháng đến tháng 6 năm 

2017. Theo dõi việc rút và quyết toán ngân sách các đơn vị; kiểm tra lập hồ sơ, 

quyết toán,  

Kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất của các trường trong kế hoạch trường đạt 

chuẩn quốc gia đề nghị lãnh đạo bổ sung kịp thời. Kiểm tra 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. Chỉ đạo niêm phong tài sản bảo quản trong hè. 
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3. Giáo dục mầm non 

Cử cán bộ quản lý và giáo viên dự tập huấn chuyên đề “Lấy trẻ làm trung 

tâm”; Tổ chức kiểm tra trường học “Xanh - Sạch - Đẹp và an toàn”; Thanh tra 

chuyên ngành trường Mẫu giáo Vĩnh Bình Bắc và Mẫu giáo Bình Minh. 

Hoàn thành hồ sơ đề nghị tỉnh công nhận mới 2 trường (Mẫu giáo Bình 

Minh, Mẫu giáo Vĩnh Bình Bắc) và công nhận lại trường Mẫu giáo Thị Trấn; đề 

nghị và được đánh giá ngoài trường  Mẫu giáo Bình Minh, Mẫu giáo Vĩnh Bình 

Bắc. 

Tổng hợp báo cáo kết quả chất lượng giáo dục mầm non. 

Tổng số trẻ nhà trẻ và trẻ mẫu giáo đến trường 2.145 được chăm sóc giáo 

dục, kiểm tra sức khỏe định kỳ 2145. Trẻ suy dinh dưỡng thấp còi 8/2145, tỉ lệ 

0.37%; trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân 9/2145, tỉ lệ 0.42%;  

Đón đoàn đánh giá sơ bộ về kiểm định chất lượng giáo dục 2 đơn vị Mẫu 

giáo Vĩnh Bình Bắc, tổng hợp kết quả và cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng thường 

xuyên cán bộ quản lý và giáo viên năm học 2016-2017; tổ chức kiểm tra công nhận 

trường học an toàn, phòng chống tai nạn theo thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT. 

4. Giáo dục tiểu học 

Tổng hợp và báo cáo chất lượng trên hệ thống EQMS; Tổ chức Hội thi “Vở 

sạch - Chữ đẹp” cho học sinh và giáo viên tiểu học, kết quả có 307 học sinh và 36 

giáo viên dự thi, chọn 15 em dự thi cấp tỉnh. 

 Hoàn thành hồ sơ đề nghị tỉnh công lại  TH Vĩnh Bình Bắc 2 (cấp độ 2), TH 

Vĩnh Bình Nam 4 (cấp độ 1), TH Vĩnh Phong 1 (cấp độ 1) và công nhận mới đơn 

TH Vĩnh Bình Bắc 1 (cấp độ 1), Tổ chức tập huấn ra đề kiểm tra định kỳ theo 

Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT. Tiếp nhận hồ sơ thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp 

huyện. 

Tham gia đoàn thanh tra chuyên ngành lĩnh vực giáo dục các đơn vị trường 

thuộc xã Bình Minh xã Vĩnh Bình Bắc; tổ chức khảo sát tiếng Anh tiểu học theo 

Kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Tổng hợp hồ sơ bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý và giáo viên, đánh 

giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, xét công nhận giáo viên chủ nhiệm giỏi 

năm học 2016-2017. 

Tổng hợp chất lượng giáo dục tiểu học kết quả rèn luyện của 8299 em như 

sau: 
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- Hoàn thành chương trình lớp học 8186/8299 em, tỉ lệ 98,6%; tăng so cùng 

kỳ 0,1%. 

- Chưa hoàn thành lớp học 113/8299 em, tỉ lệ 1,4%; giảm so cùng kỳ 1,14%. 

- Khen thưởng 3527/8299 em, tỉ lệ 42,5%; tăng so cùng kỳ 1,3%. 

- Năng lực: Đạt 8247/8299 em, tỉ lệ 99,4%; tăng so cùng kỳ 0,36%; Chưa 

đạt 52/8299 em, tỉ lệ 0,6%, giảm so cùng kỳ 0,42%. 

- Phẩm chất: Đạt 8272/8299 em, tỉ lệ 99,7%; giảm so cùng kỳ 0,14%; Chưa 

đạt 25/8299 em , tỉ lệ 0,16%, tăng so cùng kỳ 0,01%. 

Xét hoàn thành chương trình lớp học 8186/8299 em, tỉ lệ 98,64%. Trong đó 

học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học 1654/1659 em ở 19 trường có khối 

học sinh lớp 5, tỉ lệ 99,7%; so cùng kỳ giảm 2,2%. 

Duyệt hồ sơ và cấp giấy bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý và giáo 

viên năm học 2016-2017;  

5. Giáo dục trung học cơ sở 

Chọn sản 12 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, kết quả 

đạt 6 giải (1 giải Nhì, 2 giải Ba và 3 giải Khuyến khích); thành lập đoàn 6 học sinh 

dự thi giải Toán - Tiếng Anh cấp tỉnh, kết quả có 2 em đạt giải; tổ chức Hội thi 

Hùng Biện tiếng Anh cấp huyện có 9 đội dự thi. Kết quả, có 4 đội đạt giải (1 nhất, 

1 nhì, 2 khuyến khích); cử 2 đội dự thi cấp tỉnh, kết quả có 1 đội đạt giải Ba. Tổ 

chức thi olympic Toán - tiếng Việt và Vật lý trên mạng internet cấp huyện. 

Đưa đoàn 30 học sinh giỏi dự thi cấp tỉnh, kết quả đạt 12/30 em, tỉ lệ 40%; 

hoàn thành hồ sơ đề nghị được tỉnh công nhận lại trường THCS Vĩnh Bình Nam 1 

và trường THCS Tân Thuận 2 đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2017-2022; tham gia 

đoàn thanh tra chuyên ngành, thanh tra các trường thuộc xã Vĩnh Bình Bắc; tham 

gia hội đồng chấm sáng kiến kinh nghiệm. 

Tổng hợp kết quả đề nghị công nhận bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản 

lý và giáo viên, chỉ đạo xét công nhận giáo viên chủ nhiệm giỏi năm học 2016-

2017; hướng dẫn tuyển sinh năm học 2017-2018. 

Tổng hợp báo cáo chất lượng năm học 2016-2017, kết quả rèn 2 mặt giáo 

dục học của 3890 em như sau:  

+ Hạnh kiểm: Tốt 3151/3890 em, tỉ lệ 81,0%, tăng 1,1% so cùng kỳ; Khá 

676/3890 em, tỉ lệ 17,4%, so cùng kỳ không thay đổi; Trung bình 62/3890 em, tỉ lệ 

1,6%, giảm 16,1% so cùng kỳ; Yếu 1 em, tỉ lệ 0.00%, so cùng kỳ không thay đổi. 

+ Học lực: Giỏi 1049 em, tỉ lệ 27,0% tăng 1.9% so cùng kỳ; Khá 1736 em, tỉ 

lệ 4,46%, tăng 1,1% so cùng kỳ; Trung bình 1079 em, tỉ lệ 27,7%, giảm 2,4% so 
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cùng kỳ; Yếu 25 em, tỉ lệ 0,6%, giảm so cùng kỳ 0,6%; Kém 1 em, tỉ lệ không 

đánh kể. 

+ Học sinh lên lớp thẳng 3864/3890 em, tỉ lệ 99,3%, tăng 1,2% so cùng kỳ; 

Học sinh thi lại 25, tỉ lệ 0,6%, giảm 0,6% so cùng kỳ; Lưu ban 01, so cùng kỳ 

không thay đổi. 

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

THCS, kết quả có 1013 học sinh được công nhận tốt nghiệp THCS trên 1015 dự 

xét tốt nghiệp, tỉ lệ 99,8%, không thay đổi so cùng kỳ, chia ra xếp loại Giỏi 

230/1013, tỉ lệ 22,7%; xếp loại Khá 457/1013, tỉ lệ 45,1%; xếp loại Trung bình 

326/1013, tỉ lệ 32,2%. Học sinh tốt nghiệp xếp loại Khá, Giỏi năm học này đạt cao 

và tăng so với cùng kỳ 12,2%. 

Tổng hợp bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý và giáo viên năm học 

2016-2017; chọn cử 12 cán bộ quản lý và giáo viên tập huấn bồi dưỡng thường 

xuyên hè năm 2017. 

Dự đánh giá công chức Hiệu trưởng 4 trường theo kế hoạch phân công chỉ 

đạo năm học 2016-2017. 

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

THCS, kết quả có 1013 học sinh được công nhận tốt nghiệp THCS trên 1015 dự 

xét tốt nghiệp, tỉ lệ 99,8%, không thay đổi so cùng kỳ, chia ra xếp loại Giỏi 

230/1013, tỉ lệ 22,7%; xếp loại Khá 457/1013, tỉ lệ 45,1%; xếp loại Trung bình 

326/1013, tỉ lệ 32,2%. Học sinh tốt nghiệp xếp loại Khá, Giỏi năm học này đạt cao 

và tăng so với cùng kỳ 12,2%. 

Chọn cử 12 cán bộ quản lý và giáo viên bồi dưỡng thường xuyên hè năm 

2017. 

6. Công tác phổ cập và chống mù chữ 

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.  

Triển khai Kế hoạch năm 2017 của Ban chỉ đạo cấp huyện. 

Khai thác dữ liệu học sinh mẫu giáo 5 tuổi, học sinh học lớp 5 trong phần 

mềm Hệ thống thông tin phổ cập giáo dục, xóa mù chữ để tham mưu với UBND 

huyện phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2017-2017 của Phòng Giáo dục và 

Đào tạo. Tổng hợp số liệu học sinh tiểu học hoàn thành chương trình và học sinh 

THCS tốt nghiệp năm học 2016-2017. 

Tổng hợp đánh giá hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng tại các xã, 

thị trấn. 

 7. Công nghệ thông tin 
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Tổ chức 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); hỗ trợ kỹ thuật máy tính các trường tổ chức thi tiếng anh qua internet 

(IOE) cấp trường. Triển khai kế hoạch các Hội thi qua mạng cấp huyện. 

Tham gia Hội đồng coi thi qua mạng cấp tỉnh các môn Toán Tiếng Việt; Vật 

lý qua internet cấp tỉnh. Kết quả: Toán tiếng việt đạt 1 giải Ba, 13 giải Khuyến 

khích; Vật lý đạt 02 giải Khuyến khích; Tiếng anh đạt 01 giải Ba và 06 giải 

Khuyến khích. 

Duy trì hệ thống trang tin điện tử và email nội bộ, các phần mềm quản lý 

giáo dục: Nhân sự, quản lý học sinh, thống kê, phổ cập giáo dục, kiểm định chất 

lượng giáo dục; tổ chức Hội thi qua mạng Internet giải Toán bằng tiếng Việt và 

Vật lý cấp huyện. 

Thống kê thiết bị công nghệ thông tin quý I năm 2017. 

8. Tổng hợp và thống kê 

8.1. Lớp và học sinh 

Năm học 2016-2017 toàn huyện 589 lớp, 14.374 học sinh, chia ra:  Mầm 

non 75 lớp/2185 cháu, Tiểu học 388 lớp/ 8299 học sinh, Trung học cơ sở  126 

lớp/3890 học sinh.  

8.2. Cơ sở vật chất 

Tổng số hiện có 513 phòng, trong đó kiên cố tổng số 293 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 1.137 (không tính 18 bảo vệ), tăng so cùng kỳ 29 nhân sự; 

Trong tổng số nữ 527, tỉ lệ 46.4%; Dân tộc 51, tỉ lệ 4.5%; Chia ra cán bộ quản lý 

71, Giáo viên và Tổng phụ trách đội 948, nhân viên 118. Trình độ chuyên môn đào 

tạo từ chuẩn trở lên 1.130, tỉ lệ 99,4%; tăng 28, tỉ lệ 2.5%, trong đó trình độ trên 

chuẩn 856, tỉ lệ 75.3%, tăng 43, tỉ lệ 3.8%, chia ra: 

Mầm non: Tổng số 129, chia ra: Cán bộ quản lý 13, nhân viên 21, giáo viên 

95. Trình độ trên chuẩn 75, tỉ lệ  58.1%; chuẩn trở lên 127, tỉ lệ 98.4%; chưa chuẩn 

02, tỉ lệ 1.5%.  

Tiểu học: Tổng số 682, chia ra: Cán bộ quản lý 33, Nhân viên 45, Giáo viên 

và Tổng phụ trách đội 604. Trình độ trên chuẩn 551, tỉ lệ 80.8%; chuẩn trở lên 679, 

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



6 

Trung học cơ sở: Tổng số 326, chia ra: Cán bộ quản lý 25, Nhân viên 52, 

Giáo viên và Tổng phụ trách Đội 249. Trình độ trên chuẩn 230, tỉ lệ 70.5%; đạt 

chuẩn trở lên 310, tỉ lệ 95.0%, chưa chuẩn 16, tỉ lệ 4.9%.  

8.3. Phát triển đảng theo Chỉ thị 34: Tổng số có 33 chi bộ/33 trường, 736 

đảng viên/1.141 nhân sự, tỉ lệ 64,5%.  

9. Đánh giá công tác sáu tháng đầu năm 2017 

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 2016-2017 như: Xây dựng, đề nghị công nhận trường 

chuẩn quốc gia, kiểm định chất lượng.  

Triển khai thực hiện đúng nhiệm vụ năm học theo quy định của UBND tỉnh; 

tổ chức đầy đủ các hội thi do ngành quy định, kết quả có nhiều học sinh tham gia 

và đạt giải cấp huyện, tỉnh, được chọn dự thi toàn quốc; kiểm tra 8/8 xã thị trấn đạt 

chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2 và phổ cập giáo dục THCS mức độ 1 

được UBND tỉnh công nhận.  

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 nghỉ tết Nguyên Đán Đinh Dậu 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 đầy đủ các hội thi do ngành quy định, trong năm học này có nhiều 

học sinh và giáo viên đạt giải cấp tỉnh được Sở Giáo dục và Đào tạo chọn dự thi 

cấp quốc gia. 

Tuy nhiên, vẫn còn có trường nội bộ chưa đoàn kết, chưa nhất quán trong 

việc chỉ đạo của nhà trường. 

PHẦN II. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM  SÁU THÁNG CUỐI NĂM 2017 

Chỉ đạo các đơn vị trường kiểm kê cơ sở vật chất, phân công trực quản lý 

nhà trường trong thời gian hè; phân công cán bộ kiểm tra các điểm trường thực tế 

hiện trạng cơ sở vật chất để lập kế hoạch sửa chữa trong hè, kịp thời khai giảng 

năm học mới. 

Tổng hợp và đề nghị bổ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý, giải quyết 

thuyên chuyển; tổng hợp tình hình trường lớp để luân chuyển, quy hoạch mạng 

lưới trường, lớp cho phù hợp với quy mô từng trường, lập kế hoạch phát triển sự 

nghiệp giáo dục năm học 2017-2018. 

Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đội ngũ nhà giáo; nâng 

cao tỉ lệ Đảng viên trong ngành; Tiếp tục bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ hè 
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2017 cho cán bộ quản lý và giáo viên; Tham mưu tổ chức cho cán bộ quản lý và 

giáo viên tiếp thu chính trị hè. Cử cán bộ quản lý, giáo viên dự tập huấn và tổ chức 

triển khai cấp huyện. 

Chỉ đạo tuyển sinh vào lớp 6, huy động trẻ em trong độ tuổi đến trường các 

lớp tiểu học, mẫu giáo đạt tỉ lệ cao nhất. 

Tập trung kiểm tra kiện toàn hồ sơ và cơ sở vật chất duy trì trường đạt 

chuẩn quốc gia, công nhận lại. Hỗ trợ kỹ thuật công tác tự đánh giá và đề nghị 

đánh giá ngoài những trường có đủ điều kiện. Kiểm tra cở sở vật chất phục vụ cho 

việc khai giảng và giảng dạy năm học 2017-2018; tổng hợp dự toán ngân sách năm 

2018. 

Tham mưu với huyện Ủy và UBND huyện tổ chức tổng kết năm học 2016-

2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018. 

Duy trì vững chắc tiến độ đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở, phổ 

cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, Phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi theo đề án 

của Chính phú và Bộ Giáo dục, kiểm tra công nhận năm 2017. 

Công đoàn phối hợp với liên đoàn lao động huyện và chính quyền cùng cấp 

giải quyết nghỉ phép hè, tham quan du lịch, tổ chức cho giáo viên tập huấn, học 

nghiệp vụ chính trị hè, phát động phong trào thi đua và hưởng ứng các cuộc vận 

động trong ngành.  

 

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, Phong. 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

     Ngô Thị Ngọc Hạnh 

 

 

 

 


