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ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 
NĂM HỌC 2014-2015 

 
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2014-2015 

Triển khai và thực hiện có hiệu quả Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 
24/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định về hướng dẫn triển khai hệ 
thống thông tin điện tử phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. 

Toàn huyện, tiếp tục duy trì và giữ vững kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho 
trẻ em năm tuổi và kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức II, phổ cập 
THCS. Tỷ lệ học sinh tiểu học đi học đúng độ tuổi đạt 98,9%; tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào lớp 1 
là 1929/1929 học sinh đạt 100%; học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học là 
1868/1868 đạt 100%; tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6 đạt 
100%. Tỉ lệ học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS cả 2 hệ là 1870/1890 học sinh đạt 98,94%. 

Chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên. Giáo dục mầm non thực hiện 
tốt chương trình chăm sóc, giáo dục trẻ, giảm dần tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng. Đối với  
giáo dục phổ thông, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá, ứng dụng 
công nghệ thông tin trong dạy học đã tạo ra nhiều chuyển biến tích cực cả về lượng 
và chất trong chất lượng đào tạo. Chất lượng tuyển sinh vào lớp 10 THPT Kim Bảng 
tiếp tục đứng tốp đầu trong toàn tỉnh.  

Công tác BDHSG đang có những bước chuyển tích cực đặc biệt là chất lượng 
học sinh giỏi Thể dục Thể thao được duy trì và giữ vững; Công tác xây dựng và bồi 
dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục được quan tâm, chất lượng giảng 
dạy và tay nghề giáo viên từng bước được nâng cao, trong năm học có 5 giáo viên tiểu 
học và 9 giáo viên THCS được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Công tác đổi 
mới quản lý giáo dục được đẩy mạnh theo yêu cầu tăng cường phân công, phân cấp, 
tăng quyền tự chủ, xây dựng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo quy hoạch, kế hoạch.  

Đẩy mạnh phong trào tự làm đồ dùng dạy học, viết và áp dụng sáng kiến kinh 
nghiệm. Phong trào thi đua viết sáng kiến kinh nghiệm được triển khai mạnh mẽ ở 
các cấp học, nhiều sáng kiến được nhân rộng và áp dụng vào quá trình dạy học phát 
huy hiệu quả tính sáng tạo học sinh. Kết quả: có 31 đề tài sáng kiến kinh nghiệm 
được Sở GD&ĐT công nhận là sáng kiến cấp ngành, 09 sáng kiến kinh nghiệm được 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam công nhận sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh.  

Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, hệ thống thư viện trường học ở các cơ sở giáo 
dục  đã đáp ứng tốt hơn các yêu cầu dạy và học theo hướng kiên cố hoá, hiện đại 
hóa, theo các chuẩn quốc gia đã ban hành. Kết thúc năm học, có 4 trường được công 
nhận mới danh hiệu trường chuẩn quốc gia (01 trường được công nhận đạt chuẩn 
mức II) và 14 trường được công nhận lại chuẩn sau 5 năm. Tỷ lệ trường phổ thông 
có thư viện và tủ sách giáo khoa dùng chung là 100%. Số trường được công nhận 
thư viện đạt chuẩn là 34 trường (TH: 18, THCS 16), ngoài ra ở cấp tiểu học còn có 
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10 Thư viện của các trường được công nhận  Thư viện tiên tiến, 02 trường được 
công nhận có Thư viện xanh. 

Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý các ngành học, cấp học trong toàn huyện đủ về 
số lượng, nâng cao về chất lượng đảm bảo đúng định mức theo Thông tư 35. Năm học 
2014- 2015: Số cán bộ quản lý được bổ nhiệm mới: 04 người trong đó; 02 hiệu 
trưởng; 02 Phó hiệu trưởng. Số cán bộ quản lý được bổ nhiệm lại: 31 người. 100% 
CBQL đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ. Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân 
chuyển thực hiện theo đúng quy trình, tiêu chuẩn  và thẩm quyền. Thực hiện đánh giá 
giáo viên và cán bộ quản lý theo đúng quy định; thực hiện chi trả các chế độ và nâng 
lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn do có thành tích xuất sắc và thực hiện 
chế độ thâm niên đối với cán bộ, giáo viên đảm bảo đúng, đủ, kịp thời.  

Công tác quản lý thu chi tài chính được thực hiện đúng các văn bản chỉ đạo 
của UBND các cấp về việc thực hiện các khoản thu trong năm học, quy trình thực 
hiện các khoản thu đảm bảo dân chủ công khai, hồ sơ đề nghị thực hiện các khoản 
thu được thành lập đầy đủ, lưu giữ cẩn thận. Thực hiện nghiêm túc các quy định dạy 
thêm, học thêm trong nhà trường.   

Ngành tiếp tục đổi mới công tác thi đua - khen thưởng,  đội ngũ cán bộ, công 
chức nhận thức và hành động đúng đắn về phong trào thi đua “Hai tốt” và các cuộc 
vận động lớn của Ngành. Các cuộc vận động và phong trào thi đua ngày càng đi 
vào chiều sâu có sức lan tỏa mạnh mẽ và có hiệu quả rõ rệt. Kết quả toàn ngành đã 
hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2014-2015. Hội đồng thi đua, khen thưởng ngành 
Giáo dục Kim Bảng đã xét, đề nghị cấp trên: tặng Huân chương Lao động hạng Nhì 
cho 02 tập thể; tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 3 tập thể;  Bằng khen của Bộ GD&ĐT 
cho 02 tập thể và 02 cá nhân; Bằng khen của UBND tỉnh cho 3 tập thể và 6 cá nhân; 
Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 3 cá nhân; Giấy khen của Sở GD&ĐT cho 11 tập thể và 
14 cá nhân; Giấy khen của UBND huyện cho 12 tập thể và 115 cá nhân; Công nhận 
13 tập thể LĐXS; 50 tập thể tiên tiến; 233 danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở.  
II. NHỮNG TỒN TẠI TRONG NĂM HỌC 2014-2015 

Chất lượng giáo dục tuy có nhiều chuyển biến nhưng vẫn chưa đáp ứng được 
nhu cầu của các địa phương, huy động trẻ nhà trẻ ra lớp ở bậc học mầm non còn 
thấp,  Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi còn nhiều hạn chế, huyện chưa có trung tâm 
chất lượng cao đảm nhận nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi nên chất lượng HSG văn 
hóa cấp tỉnh bậc phổ thông chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.  

Việc viết và áp dụng sáng kiến kinh nghiệm ở một số giáo viên của một số 
nhà trường còn mang tính hình thức. 

Công tác xây dựng trường chuẩn gặp nhiều khó khăn do thiếu kinh phí dẫn 
đến tiến độ xây dựng còn chậm, không đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch. 

Phương thức, nội dung hoạt động trong việc thực hiện các cuộc vận động và 
phong trào thi đua ở một số trường chưa đi vào chiều sâu, đôi lúc còn hình thức. 

Việc thực hiện công khai trong trường học theo nội dung Thông tư số 
09/2009/TT-BGD&ĐT chưa được thường xuyên, liên tục. 

Công tác tham mưu của một số nhà trường với địa phương về đầu tư cơ sở vật 
chất trong trường học còn hạn chế; một số văn bản tham mưu về công tác Xã hội 
hóa giáo dục của các nhà trường với địa phương còn chưa đúng thẩm quyền theo 
quy định pháp luật. 
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PHẦN THỨ  HAI 
KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015 – 2016 

 
A/ NHỮNG CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 
 1. Căn cứ pháp lý 
 - Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ tám Ban chấp 

hành Trung ương Khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng 

yêu cầu CNH - HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và 

hội nhập quốc tế;  

- Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ Ban hành chương 

trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW; Quyết định số 

2653/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2014 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Ban hành Kế hoạch hành 

động của ngành giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện 

Nghị quyết số 29-NQ/TW; 

- Chỉ thị số 3131/CT-BGDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016 của giáo dục mầm 

non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;  

- Quyết định số 911/QĐ-UBND  ngày 06 tháng 8 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân tỉnh Hà Nam Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo 

dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; 

- Căn cứ công văn số 1136/SGDĐT-GDMN ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 đối với 

giáo dục mầm non; 

- Căn cứ công văn số 1113/SGDĐT-GDTH ngày 01 tháng 9 năm 2015 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 đối với 

giáo dục Tiểu học; 

- Căn cứ công văn số 1163/SGDĐT-GDTrH ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 đối với 

giáo dục trung học phổ thông; 

  - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Kim Bảng lần thứ XXV.  

 2. Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 - 2015 và tình hình 

thực tế của huyện Kim Bảng  
 * Thuận lợi:  

Ngành giáo dục Kim Bảng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Sở GD-

ĐT Hà Nam, của Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện Kim Bảng và sự phối hợp giúp 

đỡ của các cấp, các ngành; 

Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, hệ thống thư viện trường học ở các cơ sở giáo 

dục  đã đáp ứng tốt hơn các yêu cầu dạy và học theo hướng kiên cố hoá, hiện đại 

hóa, theo các chuẩn quốc gia đã ban hành;  

 Cán bộ quản lý nhiệt tình, có kinh nghiệm. Đội ngũ giáo viên có kỷ cương, nề 

nếp, trách nhiệm, không ngừng học tập nâng cao về nhận thức chính trị và chuyên 

môn nghiệp vụ, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;  

 Công tác xã hội hoá giáo dục, dân chủ hoá trường học có chuyển biến tích 

cực, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các nhà trường; 
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 Kết quả đạt được trong năm học 2014 - 2015 của toàn ngành tạo đà phấn đấu 

cho năm học 2015 - 2016. 

* Khó khăn:  
Đội ngũ giáo viên cấp THCS chưa cân đối về chủng loại, Một bộ phận giáo 

viên còn hạn chế về năng lực sư phạm, chậm đổi mới về phương pháp dạy học; 
Cơ sở vật chất của một số trường còn gặp nhiều khó khăn, các trường MN 

chưa đạt chuẩn (7 trường) vẫn còn một số phòng học cấp 4; các trường THCS chưa 
đạt chuẩn (5 trường) còn thiếu phòng chức năng, phòng học bộ môn. Đầu tư trang 
thiết bị chưa đáp ứng với yêu cầu dạy và học theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá. 
Việc đầu tư kinh phí còn hạn chế trong việc tăng cường CSVC trường học và xây 
dựng trường chuẩn quốc gia; 

Chất lượng giáo dục tuy có nhiều chuyển biến nhưng vẫn chưa đáp ứng được 
nhu cầu của địa phương, huy động trẻ nhà trẻ ra lớp ở bậc học mầm non còn thấp; công 
tác bồi dưỡng học sinh giỏi còn nhiều hạn chế, chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra;  
 Điều kiện kinh tế của nhân dân một số xã gặp nhiều khó khăn nên việc đầu tư 
về mọi mặt cho con em ăn học còn hạn chế. 
B/ NỘI DUNG KẾ HOẠCH 
I. NHIỆM VỤ CHUNG 

1. Đổi mới căn bản công tác quản lý giáo dục, đào tạo 
Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về các chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp của 

Ngành triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-
NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.  

Tiếp tục triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giáo 
dục, bồi dưỡng ý thức trách nhiệm, năng lực và hiệu quả công tác cho đội ngũ nhà giáo 
và cán bộ quản lý giáo dục; tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng 
sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho học sinh gắn với việc đưa nội dung các cuộc 
vận động và phong trào thi đua của ngành thành hoạt động thường xuyên trong mỗi 
đơn vị, cơ sở giáo dục.  

Các cấp quản lý giáo dục chủ động báo cáo, đề xuất, tham mưu với các cấp ủy 
đảng, chính quyền, phối hợp với các tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn để xây dựng 
môi trường sư phạm lành mạnh trong và ngoài nhà trường, xóa bỏ các hiện tượng tiêu 
cực gây bức xúc trong nhân dân; đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn trường học, phòng 
chống tội phạm, bạo lực, tệ nạn xã hội trong học sinh.  

Tiếp tục phân cấp quản lý và giao quyền tự chủ cho các đơn vị, trường học. Tăng 
cường công tác thanh tra, kiểm tra giáo dục các cấp; tăng cường hiệu quả hoạt động 
kiểm tra nội bộ của cơ sở giáo dục.  

Tiếp tục triển khai và thực hiện Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 
của Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định về hướng dẫn triển khai hệ thống 
thông tin điện tử phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.  

2. Đổi mới chương trình giáo dục, công tác thi, kiểm tra và đánh giá kết quả 
giáo dục 

2.1. Giáo dục mầm non 
 Thực hiện tốt chương trình giáo dục mầm non ở tất cả các cơ sở giáo dục 

mầm non; đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ 
làm trung tâm; tăng cường hoạt động vui chơi và các hoạt động trải nghiệm, khám 
phá của trẻ; chú trọng giáo dục hình thành và phát triển kỹ năng sống phù hợp với 
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độ tuổi của trẻ, với yêu cầu của xã hội hiện đại và truyền thống văn hóa tốt đẹp của 
dân tộc; chuẩn bị tốt cho trẻ 5 tuổi vào lớp 1. Quản lí tốt các lớp, nhóm trẻ ngoài 
công lập. Giữ vững, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. 

2.2.  Giáo dục phổ thông  
Mỗi cán bộ, giáo viên có trách nhiệm nghiên cứu Chương trình  giáo dục mới để 

góp ý kiến với Bộ đồng thời coi đó là một nội dung bồi dưỡng chuyên môn cá nhân. 
Duy trì phổ cập giáo dục tiểu học mức 2; thực hiện hiệu quả Thông tư 30; các 

cấp quản lí giáo dục chủ động phối hợp với các đoàn thể, hội, doanh nghiệp tổ chức 
nhiều sân chơi, các cuộc giao lưu, tạo điều kiện cho học sinh tiểu học có cơ hội thể hiện 
năng lực, phát triển toàn diện, đồng thời phát hiện học sinh năng khiếu từng lĩnh vực để 
bồi dưỡng và tuyển sinh cho các lớp trên. 

Duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập THCS; tích cực tham mưu với đảng, chính 
quyền địa phương xây mới trường THCS chất lượng cao. Triển khai đồng bộ các giải 
pháp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng các hoạt động trải nghiệm 
sáng tạo, nghiên cứu khoa học, tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ 
năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn cho học sinh.  

Nhân rộng mô hình trường học mới tới tất cả các trường tiểu học và áp dụng thí 
điểm tại 3 trường THCS và triển khai hiệu quả, đảm bảo chất lượng chương trình Tiếng 
Anh theo Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 
2008-2020”; tiếp tục thực hiện chương trình dạy học môn Tiếng việt lớp 1 theo chương 
trình Công nghệ giáo dục và thí điểm dạy môn Tiếng anh theo chương trình tự chọn đối 
với học sinh lớp 1 và 2 tại một số trường tiểu học.  

Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra, đánh giá kết 
quả học tập và rèn luyện của học sinh, bảo đảm trung thực, khách quan; phối hợp sử 
dụng kết quả đánh giá trong quá trình học tập với đánh giá cuối kỳ, cuối năm học; đánh 
giá của giáo viên với tự đánh giá, nhận xét, góp ý lẫn nhau của học sinh; đánh giá của 
nhà trường với đánh giá của gia đình và của xã hội.  

Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi đối với học sinh diện 
chính sách xã hội, quan tâm tạo cơ hội học tập cho học sinh khuyết tật.  

2.3. Giáo dục thường xuyên - chuyên nghiệp 
Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, lợi 

ích của học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập. Đẩy mạnh việc phối hợp với các 
cơ quan, ban ngành, đoàn thể nhằm triển khai hiệu quả kế hoạch thực hiện Đề án “Xây 
dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” và Đề án “Xóa mù chữ đến năm 2020”, 
trong đó chú trọng tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời tại địa phương, 

Tiếp tục triển khai thực hiện phần mềm quản lý phổ cập xoá mù chữ theo Đề án 
“Xây dựng hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục - xoá mù chữ”. 

Đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn, nâng cao chất lượng dạy học chương trình 
giáo dục thường xuyên cấp THCS. Củng cố hoạt động của Trung tâm học tập cộng 
đồng theo hướng đáp ứng nhu cầu “cần gì học nấy” của người dân trong cộng đồng. 

3. Sắp xếp mạng lưới trường lớp, thực hiện phân luồng học sinh  
Tích cực chỉ đạo các nhà trường tham mưu với cấp uỷ đảng, chính quyền địa 

phương tăng cường nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các đơn vị theo hướng 
kiên cố hoá, hiện đại hoá nhằm phấn đấu sáp nhập các điểm trường lẻ của các trường 
mầm non về điểm trường chính để thuận lợi cho việc quản lý, chăm sóc, giáo dục trẻ. 

Đẩy mạnh công tác phân luồng, hướng nghiệp sau trung học cơ sở cho học sinh. 

4. Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục 
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Xây dựng lộ trình thực hiện Nghị quyết 39 và Nghị định 108 về tinh giản biên 
chế phù hợp, khả thi. Đồng bộ hóa việc quản lý dữ liệu điện tử các cấp (cơ sở giáo dục, 
phòng giáo dục và sở giáo dục và đào tạo) về đội ngũ theo quy định của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo.  

Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục 
gắn với nhu cầu đào tạo nhân lực của ngành và đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, 
sách giáo khoa giáo dục phổ thông và đổi mới giáo dục đại học. Quan tâm phát triển đội 
ngũ tổ trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán các bộ môn, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi; 
nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp, của tổ chức Đoàn, Hội, Đội, gia đình và 
cộng đồng trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh, sinh viên. 

Tăng cường các hình thức bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý và hỗ trợ hoạt 
động dạy học và quản lý qua trang mạng “Trường học kết nối”; tiếp tục đẩy mạnh và 
nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học; tổ 
chức sinh hoạt chuyên môn tại trường, cụm trường, phòng/sở GDĐT (trực tiếp và qua 
mạng internet).  

Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với đội ngũ nhà giáo và cán 
bộ quản lý giáo dục, đặc biệt là đội ngũ đang công tác tại vùng kinh tế - xã hội đặc 
biệt khó khăn. 

 5. Thực hiện cơ chế tài chính và tăng nguồn lực đầu tư cho giáo dục 
Chỉ đạo thực hiện đúng chế độ chính sách đầu tư, phát triển giáo dục; thực hành 

tiết kiệm và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất thiết bị đã được đầu tư. Tuyên truyền, 
vận động để các cấp, các ngành, nhân dân hiểu và thực hiện đúng về xã hội hóa huy 
động các nguồn lực xã hội để phát triển giáo dục. Tham mưu với các cấp lãnh đạo có 
chủ trương mới trong việc xây dựng phòng học bộ môn, mua sắm thiết bị nhằm giảm 
mức đầu tư nhưng vẫn đảm bảo thực hiện chương trình. Các cơ sở giáo dục thực hiện 
nghiêm việc thu, chi khoản thu theo quy định cũng như các nguồn xã hội hóa đảm bảo 
dân chủ, công khai nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. 
II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Giáo dục mầm non 
 a. Nhiệm vụ:  

 - Tiếp tục duy trì và giữ vững 18/18 đơn vị đạt Phổ cập giáo dục mầm non 
cho trẻ em năm tuổi. 

- Duy trì 18 trường mầm non hiện có; khuyến khích phát triển nhóm lớp mầm 
non tư thục. 
 - Phấn đấu huy động trẻ trong độ tuổi nhà trẻ ra lớp đạt 2016/5274 = 38,2%; 
mẫu giáo huy động 6670/6699 = 99,56%; riêng trẻ 5 tuổi 1943/1943 đạt 100%.  
 - 100% trẻ đến các cơ sở GDMN đều được đảm bảo an toàn về thể chất và tinh 
thần; được khám sức khoẻ định kỳ 2 lần/năm, được theo dõi sức khoẻ bằng biểu đồ 
tăng trưởng. 

- Phấn đấu có 1884/1952 = 96,5% cháu nhà trẻ và 6570/6670 = 98,5% cháu 
mẫu giáo đến các cơ sở GDMN được tổ chức nuôi ăn bán trú; mức ăn thấp nhất 
11.000 đồng/trẻ/ngày. 100% bếp ăn một chiều, được trang bị máy khử độc thực 
phẩm và được cấp Giấy chứng nhận bếp đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. 
100% các trường, lớp mầm non có đủ nước sạch cho trẻ dùng; có đủ công trình vệ 
sinh tổi thiểu cho cô và trẻ đạt yêu cầu. 
 - 100% các trường mầm non tính khẩu phần ăn cho trẻ theo phần mềm dinh 
dưỡng nutrikids 1.5.1. Tỷ lệ trẻ đến trường mầm non suy dinh dưỡng giảm từ 1-2% 
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so với đầu năm học, phấn đấu toàn huyện hạ tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân 
xuống dưới 5,0% và thể thấp còi xuống dưới 5,5%: 

- 100% số nhóm/lớp thực hiện chương trình GDMN và tổ chức học 2 
buổi/ngày. 100% trẻ đến trường có đủ sách, vở và đồ dùng học tập. 100% các lớp mẫu 
giáo 5 tuổi thực hiện sử dụng Bộ chuẩn phát triển trẻ em để hỗ trợ chương trình 
GDMN đảm bảo chất lượng. 100% các trường mầm non triển khai thực hiện chuyên 
đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non”. 

- 100% giáo viên thực hiện lồng ghép có hiệu quả các nội dung giáo dục an 
toàn giao thông; giáo dục bảo vệ môi trường; giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm 
hiệu quả; giáo dục bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo và giáo dục ứng phó 
với biến đổi khí hậu và phòng chống thảm họa thiên tai vào chương trình GDMN. 

- 100% các lớp mẫu giáo 5 tuổi bảo quản và sử dụng có hiệu quả bộ đồ dùng 
đã được trang bị. Phấn đấu có 85% trở lên các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo 3 đến 4 tuổi 
có đủ danh mục đồ dùng đồ chơi tối thiểu theo Thông tư số 34/2013/BGD&ĐT ngày 
17/9/2013 của Bộ GD&ĐT. Chỉ đạo 100% các trường tổ chức hội thi “Bé khéo tay” 
và triển lãm tranh, hội thi tự làm đồ dùng đồ chơi cấp trường. 

- Phòng GD&ĐT tổ chức Hội thi đồ dùng đồ chơi tự làm bằng nguyên vật liệu 
sẵn có của địa phương cấp huyện và tham dự thi cấp Tỉnh. 

- 100% các lớp mẫu giáo 5 tuổi không thực hiện dạy trước chương trình lớp. 
- Duy trì 11/18 trường đạt 61,1% trường đạt chuẩn quốc gia; phấn đấu công 

nhận mới 01 đơn vị (MN Đồng Hóa) nâng tổng số trường mầm non đạt chuẩn lên 12 
trường đạt 66%; duy trì và nâng cao chất lượng trường đã đạt chuẩn mức độ II (MN 
Thi Sơn, Ba Sao, Nhật Tân); đề nghị công nhận lại trường mầm non đạt chuẩn quốc 
gia sau 5 năm với trường mầm non Văn Xá, mầm non Nhật Tựu.  
         b. Biện pháp:  

- Chỉ đạo các đơn vị điều tra nắm chắc số trẻ trong độ tuổi; xây dựng kế hoạch 
phát triển năm học 2015-2016, trên cơ sở thực tế đáp ứng nhu cầu ra lớp của trẻ, phù 
hợp với cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên; tăng cường huy động trẻ trong độ tuổi 
nhà trẻ đến trường mầm non.  
 - Có kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, quản lý tốt các nhóm, lớp tư thục đã 
được cấp giấy phép, phối kết hợp với chính quyền địa phương để có biện pháp quản 
lý những nhóm, lớp chưa được cấp giấy phép hoạt động. 

- Triển khai có hiệu quả Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 20/3/2014 của Thủ 
tướng Chính phủ và Kế hoạch số 330/KH-BGDĐT ngày 13/5/2015 của Bộ trưởng 
Bộ GD&ĐT triển khai Đề án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu công 
nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020” của ngành Giáo dục. Phối hợp với Hội Liên 
hiệp Phụ nữ huyện xây dựng lộ trình triển khai thực hiện Đề án năm 2015 và giai 
đoạn 2016-2020.  

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục 
trẻ theo quan điểm giáo dục toàn diện, tích hợp, lấy trẻ làm trung tâm; tăng cường 
hoạt động vui chơi, tạo cơ hội để trẻ được trải nghiệm, khám phá; chú trọng giáo dục 
hình thành và phát triển kỹ năng sống phù hợp với độ tuổi của trẻ, với yêu cầu của 
xã hội hiện đại và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.  

- Tích cực triển khai kế hoạch thực hiện chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo 
dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non”: Tuyên truyền phổ biến tầm 
quan trọng của giáo dục phát triển vận động cho trẻ mầm non tới phụ huynh và cộng 
đồng; chỉ đạo các cơ sở GDMN xây dựng môi trường hoạt động, lồng ghép tích hợp 
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nội dung giáo dục vận động vào hoạt động vui chơi và các hoạt động giáo dục khác, 
tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị để thực hiện chuyên đề.  

- Thực hiện quản lí, đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên theo Chuẩn nghề 
nghiệp giáo viên mầm non (ban hành theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BGD&ĐT 
ngày 22 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) và đội ngũ Hiệu 
trưởng, Hiệu phó trường mầm non theo Chuẩn hiệu trưởng trường mầm non (ban 
hành theo Thông tư số 17/2011/TT-BGD-ĐT ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) đảm bảo chất lượng của đội ngũ tương xứng với 
trình độ đào tạo, không có giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo. Đẩy mạnh ứng dụng 
công nghệ thông tin. Nâng cao vai trò của CBQL các cơ sở GDMN trong việc tổ 
chức thực hiện chương trình GDMN. Thực hiện bồi dưỡng chuyên môn thường 
xuyên và mô đun nâng cao bằng hình thức e-leaming. Tiếp tục phát huy hiệu quả các 
trang thiết bị được cấp, sử dụng hợp lý các phần mềm hỗ trợ quản lý, nuôi dưỡng, 
giáo dục trẻ (Nutrikid, KidSmat, Happykids…). 
 - Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hoạt động nuôi dưỡng. 
Quản lý chặt chẽ chất lượng bữa ăn thực hiện VSATTP theo quy định hiện hành; chỉ 
đạo tốt việc tính khẩu phần ăn cho trẻ theo nhu cầu khuyến nghị về năng lượng và 
các chất dinh dưỡng. Đẩy mạnh xây dựng mô hình trường học an toàn, thân thiện để 
phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ. Giữ gìn môi trường sinh hoạt, dụng cụ ăn 
uống, đồ dùng, đồ chơi của trẻ sạch sẽ, phòng chống một số bệnh do virut gây ra. 

- Phối hợp với ngành Y tế theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ, khám sức khỏe 
định kỳ, tiêm chủng, phòng chống dịch bệnh cho trẻ. Thực hiện nghiêm túc Thông 
tư liên tịch số 22/2013/TTLT-BGDĐT-BYT ngày 18/6/2013 quy định đánh giá công 
tác y tế tại các cơ sở giáo dục mầm non. Cử giáo viên đi học lớp bồi dưỡng kiến 
thức về y tế học đường. 

 - Tăng cường các điều kiện để nâng cao chất lượng thực hiện chương trình 
GDMN, bảo quản sử dụng hiệu quả đồ dùng, đồ chơi đã được trang bị.  

- Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị sử dụng Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi hỗ trợ 
chương trình giáo dục mầm non được ban hành tại Thông tư số 23/TT-BGD&ĐT 
ngày 22 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.  

- Chú trọng vấn đề quy hoạch mạng lưới trường lớp, tham mưu với chính 
quyền các cấp, các doanh nghiệp ưu tiên đầu tư kinh phí để xây dựng trường, mở 
rộng quy mô; tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị, đồ chơi tối thiểu theo thông tư 
số 34/2013/BGD&ĐT ngày 17/9/2013 của Bộ GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu chương 
trình giáo dục mầm non . 

- Tích cực tham mưu cho UBND cấp huyện, cấp xã, huy động các nguồn lực 
để duy trì và giữ vững các điều kiện và tiêu chuẩn của Phổ cập giáo dục mầm non 
cho trẻ em năm tuổi. 

- Chỉ đạo các nhà trường tham mưu với UBND xã (thị trấn) xây dựng đủ tường 
bao cho các nhà trường; thường xuyên kiểm tra hệ thống bếp ăn, nguồn nước và công 
tác vệ sinh ATTP của các đơn vị nuôi ăn bán trú. Tăng cường công tác kiểm tra các cơ 
sở trông giữ trẻ tư thục; tăng cường kiểm tra việc thực hiện chương trình giáo dục 
mầm non nhằm ngăn chặn tình trạng dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ 5 tuổi. 
 2. Giáo dục Tiểu học 
 a) Nhiệm vụ: 

- Tiếp tục giữ vững đơn vị phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ II. 
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 - Duy trì 18 trường tiểu học huy động tối đa trẻ trong độ tuổi đi học. Cụ thể: Huy 
động 9776 học sinh/335 lớp, trong đó lớp 1 có 2014 học sinh/ 69 lớp; lớp 2: 1997 học 
sinh/ 69lớp; lớp 3: 2068 học sinh/ 70 lớp; lớp 4: 1845 học sinh/ 64 lớp; lớp 5: 1825 học 
sinh/ 63 lớp. Tuyển sinh vào lớp 1 đạt 100% số trẻ phải huy động (1999/1999 học sinh). 

- Giữ vững và nâng cao các tiêu chuẩn của các trường đã đạt chuẩn quốc gia, chú 
trọng chất lượng giáo dục toàn diện để công nhận lại các trường đã đạt chuẩn sau 5 năm: 
Trường tiểu học Thụy Lôi xây dựng kế hoạch lập hồ sơ đề nghị công nhận lại trường 
chuẩn quốc gia mức độ I sau 5 năm. Trường tiểu học Tân Sơn, Tượng Lĩnh đề nghị công 
nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 2 trong năm học. 

- Giữ vững 100% thư viện các trường tiểu học đạt chuẩn. Phấn đấu đề nghị công 
nhận 02 trường tiểu học đạt thư viện tiên tiến: Thanh Sơn A, Thuỵ Lôi. Phát động các 
nhà trường xây dựng mô hình “Thư viện xanh”. 

- Các trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 phấn đấu 100% HS được học 2 
buổi/ngày. Các trường còn lại phấn đấu có trên 80% học sinh được học 2 buổi/ngày. 100% 
HS nắm vững được yêu cầu cơ bản kiến thức, kỹ năng do Bộ GD quy định. Phấn đấu: 

+ 99,6 % học sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập theo chuẩn kiến thức và kĩ năng 
các môn học. 

+ 100% học sinh đạt mức độ hình thành và phát triển năng lực. 
+ 100% học sinh đạt mức độ hình thành và phát triển phẩm chất. 
+ 99,6 % học sinh hoàn thành chương trình lớp học 
+ 100% học sinh lớp 5 được công nhận hoàn thành chương trình tiểu học.  
+ Học sinh tham gia giao lưu Olympic Toán, Tiếng anh trên mạng Internet đạt 

giải cấp tỉnh và quốc gia. 
+ Tổ chức Olympic môn học cấp huyện với các môn Tiếng Anh, Toán, Tiếng 

việt và tham gia cấp tỉnh; phấn đấu cấp tỉnh có 70% học sinh tham gia Olympic môn 
học đạt giải. 

- Triển khai nhân rộng có hiệu quả dạy học theo mô hình trường học mới Việt Nam 
(VNEN) đối với học sinh khối lớp 2 ở 18 trường tiểu học. Triển khai thí điểm mô hình đối 
với học sinh khối lớp 3 của 03 trường tiểu học Thị trấn Quế, Thi Sơn, Thị trấn Ba Sao.  

- 100% các trường tiểu học thực hiện tốt dạy học môn Tiếng Việt lớp 1 theo 
chương trình Công nghệ giáo dục. 

- 100% các trường triển khai dạy học phương pháp bàn tay nặn bột trong các giờ 
học môn TNXH (Khoa học). 

- 100% các trường triển khai dạy học môn Mĩ thuật theo phương pháp mới.  
- Tiếp tục triển khai và nâng cao chất lượng dạy học chương trình Tiếng Anh thực 

hiện Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-
2020” theo Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Trường tiểu học Thị Trấn Quế, Thi Sơn triển khai dạy học Tiếng Anh Fonic cho 
học sinh lớp 1 trên tinh thần tự nguyện và có sự đồng thuận cao của phụ huynh học sinh. 

- Học sinh lớp 1, lớp 2 các trường tiểu học : Hoàng Tây, Tân Sơn, Tượng Lĩnh, Ba 
Sao, Lê Hồ, Ngọc Sơn, Nhật Tựu triển khai dạy Tiếng Anh  theo chương trình ABC. Các 
trường chuẩn quốc gia mức độ 2 triển khai dạy học tin học cho học sinh lớp 3,4,5. 

- Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá học sinh theo Thông tư số 30/2014/TT-
BGD&ĐT ngày 28/8/2014 quy định về đánh giá học sinh tiểu học. 

- Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tiểu học, phấn đấu trên 90% số giáo 
viên đạt loại khá trở lên về đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp; 100% Hiệu 
trưởng, Phó hiệu trưởng đạt loại khá trở lên về đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng.  
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- Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi  môn Tiếng Việt, Toán cấp huyện. Phấn đấu 
100% giáo viên tham gia thi giáo viên dạy giỏi  môn Tiếng Việt, Toán cấp tỉnh đạt loại 
giỏi. Tổ chức thi giáo viên Tổng phụ trách Đội giỏi cấp huyện. Tổ chức thi giáo viên 
dạy giỏi môn Tiếng Anh cấp huyện. Bình bầu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường.  

b) Biện pháp: 
 - Thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, công nhận lại các đơn vị đã đạt chuẩn 
PCGDTH đúng độ tuổi để đảm bảo phản ánh đúng tình hình thực tế; tích cực, chủ động 
tham mưu với các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch, tập trung 
mọi nguồn lực với giải pháp tích cực để nâng cao chất lượng giáo dục, củng cố, duy trì 
đạt chuẩn vững chắc mức độ 2.  

-  Điều tra tổng hợp phổ cập một cách chính xác, khoa học. Tổ chức điều tra vào 
tháng 9 và vận động triệt để học sinh trong độ tuổi ra lớp.  

- Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông theo Quyết định số 16/2006/QĐ-
BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ GD và ĐT. Điều chỉnh nội dung và yêu cầu 
các môn học và các hoạt động giáo dục một cách linh hoạt, đảm bảo tính vừa sức, phù 
hợp với đối tượng học sinh, thời gian thực tế và điều kiện dạy học của địa phương trên 
cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh; các lớp dạy 
2 buổi/ ngày (không quá 7 tiết/ngày); khuyến khích tổ chức bán trú cho học sinh một 
cách linh hoạt, đa dạng hoạt động bán trú. 

- Tăng cường các hoạt động thực hành vận dụng kiến thức đã học vào thực 
tiễn, chú trọng giáo dục đạo đức/giá trị sống, rèn luyện kĩ năng sống, hiểu biết xã hội 
cho học sinh. 

- Chỉ đạo triển khai có hiệu quả Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT về quy định 
đánh giá học sinh tiểu học. Thực hiện nghiêm túc các công văn hướng dẫn thực hiện 
Thông tư 30/2014 (Công văn 6169/BGD ĐT-GDTH ngày 29/10/2014; Công văn số 
7475/BGD ĐT-GDTH ngày 25/12/2014; Công văn số 39/BGDĐT-GDTH ngày 
06/1/2015). Tiếp tục thực hiện tích hợp dạy học tiếng Việt và các nội dung giáo dục 
(bảo vệ môi trường; bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo; sử dụng năng lượng 
tiết kiệm, hiệu quả; quyền và bổn phận của trẻ em; bình đẳng giới; an toàn giao thông; 
phòng chống tai nạn thương tích; phòng chống HIV/AIDS ...) vào các môn học và hoạt 
động giáo dục.  

- Chỉ đạo các trường tổ chức tốt các buổi SHCM, hội thảo, hội giảng; làm tốt 
công tác bàn giao chất lượng GD không để học sinh ngồi sai lớp. Thực hiện tốt việc 
kiểm tra chuyên môn ở các nhà trường để giữ nghiêm kỷ cương nền nếp chuyên môn. 

- Quản lý và thực hiện mô hình trường học mới Việt Nam (GPE - VNEN). Lập 
kế hoạch, tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên tham quan, trao đổi giữa các trường 
triển khai mô hình trường học mới ở trong huyện và tham quan, trao đổi với các địa 
phương khác. 

- Triển khai có hiệu quả dạy học Tiếng Việt lớp 1- Công nghệ giáo dục.  
- Tiếp tục triển khai phương pháp “Bàn tay nặn bột” theo hướng dẫn tại Công 

văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013 về việc Hướng dẫn triển khai thực hiện 
phương pháp “Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực khác. 

- Đối với nội dung hoạt động ngoài giờ lên lớp (4 tiết/tháng) thực hiện tích hợp 
nội dung giáo dục Âm nhạc, Mĩ Thuật, Thủ công/Kĩ thuật, phù hợp điều kiện thực tế 
địa phương và nhà trường (truyền thống văn hóa, nghề nghiệp địa phương, năng lực 
giáo viên và thiết bị nhà trường). 
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- Nâng cao chất lượng dạy Tiếng Anh ở các khối lớp 3, lớp 4, lớp 5; dạy Tin học 
ở các trường đạt chuẩn mức độ 2. Quản lí chặt chẽ, chỉ đạo đánh giá nghiêm túc chất 
lượng các môn tự chọn. 
 - Chỉ đạo các trường bảo quản, mua sắm bổ sung và khai thác triệt để đồ dùng 
dạy học. Làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục để tăng cường cơ sở vật chất. Từng bước 
phấn đấu có đủ bàn ghế 2 chỗ ngồi cho học sinh.  
 - Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học. Khuyến khích giáo viên soạn giáo 
án trên máy tính. Các bài giảng điện tử cần được xây dựng theo hướng có sự tham gia 
của tổ chuyên môn, của nhà trường và được sử dụng chung cho nhiều lớp. Tiếp tục 
thực hiện phong trào sưu tầm, tuyển chọn tư liệu dạy học điện tử.  
 - Động viên, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ giáo viên được 
theo học các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ nâng cao trình độ tay nghề. 

- Chỉ đạo các trường tăng cường công tác tham mưu với địa phương đầu tư cơ sở 
vật chất, mở rộng khuôn viên, tăng cường trang thiết bị dạy học cho các nhà trường tạo 
điều kiện thuận lợi cho việc công nhận trường chuẩn Quốc gia. 

3. Giáo dục THCS 
 a. Nhiệm vụ: 
 - Tiếp tục giữ vững đơn vị đạt phổ cập THCS. Các nhà trường huy động tối đa 
học sinh trong độ tuổi đi học. Cụ thể: Toàn huyện có 18 trường THCS công lập trên 
18 xã, thị trấn, có 213 lớp với 7580 học sinh, trong đó: Khối 6: 1965 hs/55 lớp, khối 
8: 1796 hs/52 lớp, khối 7: 1955 hs/53 lớp, khối 9: 1864 hs/53 lớp. Tuyển sinh vào 
lớp 6 đạt 100% số học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học. 

- Duy trì 13/18 trường đạt chuẩn quốc gia (tỉ lệ 72,2%); Trong năm học đề 
nghị Sở GD&ĐT kiểm tra công nhận mới trường THCS Nhật Tân. Nâng số trường 
chuẩn Quốc gia lên 14/18 trường, đạt 77,7%. Trường THCS Thi Sơn, THCS Đại 
Cương, THCS Thanh Sơn được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia sau 5 năm. 
 - Giữ vững 16 trường có Thư viện đạt chuẩn (tỉ lệ 88,9%); trong năm học đề 
nghị và công nhận mới 02 trường (THCS: Hoàng Tây và Nguyễn Úy). Nâng tổng số 
trường đạt Thư viện chuẩn lên 18 trường đạt 100%. 

- Phấn đấu có 99,65 % số trẻ 11-14 tuổi học THCS . Không có học sinh đi học 
trước tuổi, quá tuổi. Tỷ lệ học sinh bỏ học không quá 0,5%. Duy trì sĩ số: 99,7%. Tỷ 
lệ thanh thiếu niên có bằng tốt nghiệp THCS đạt 93,45 %. 

- Tiếp tục tham mưu UBND huyện hoàn thiện quy trình thành lập trường THCS 
chất lượng cao, đề nghị UBND tỉnh phê duyệt đề án, cho phép thành lập trường. Tích 
cực tuyên truyền tới phụ huynh, học sinh để năm học 2016-2017 trường THCS chất 
lượng cao tuyển sinh được khối 6 và khối 7 có chất lượng vào trường. 

- Xếp loại hạnh kiểm khá, tốt: 98,7% toàn huyện không có HS xếp loại kém. 
- Học sinh có học lực loại khá, giỏi: từ 60,35% trở lên, học sinh xếp loại kém 

dưới 0,2%. 
         - Tỉ lệ học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS đạt trên 99%, trong đó đỗ loại khá, giỏi 
trên 60%.  

- Tỷ lệ lên lớp: 99,55%. 
- Thi nghề phổ thông: Chỉ tiêu phấn đấu: 99,5 % học sinh được cấp giấy chứng 

nhận nghề, trong đó 98 % học sinh được công nhận đỗ loại khá, giỏi 
           - Kết quả thi vào lớp 10 THPT: Duy trì kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 của 
những năm trước, giữ vững xếp loại tỷ lệ điểm bình quân các môn dự thi của 01 học 
sinh đứng ở vị trí thứ 2 trở lên so với các huyện trong tỉnh. 
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- Dự thi HSG lớp 9 cấp tỉnh: chỉ tiêu 60% số HS dự thi đạt giải.  
- HSG thể dục thể thao cấp tỉnh trên 40% số học sinh dự thi đạt giải, toàn 

đoàn xếp thứ 2. 
- HSG các môn văn hóa cấp huyện trên 60% số học sinh dự thi đạt giải;  

- Thi giáo viên giỏi cấp huyện đối với giáo viên dạy các môn: Âm nhạc, Mĩ 
thuật, Công nghệ: Giáo viên đã đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp huyện trong năm 
học 2013-2014 tiếp tục đăng ký dự thi để đủ điều kiện dự thi giáo viên giỏi cấp tỉnh 
trong năm học 2016-2017. Giáo viên chưa đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp huyện 
đăng ký dự thi để làm nguồn dự thi tỉnh cho những năm tiếp theo. Với các môn: Ngữ 
văn, Địa lý, Tiếng Anh, Toán, Sinh học, Vật lý, Hóa học, Lịch sử, GDCD, Thể dục. 
Khuyến khích giáo viên chưa đạt danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi cấp huyện” năm học 
2014-2015 đăng ký dự thi. 

- Tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện; cuộc thi “dạy học theo 
chủ đề tích hợp”. 

- Tổ chức tốt các cuộc thi KHKT; cuộc thi “vận dụng kiến thức liên môn giải 
quyết tình huống trong thực tiễn”, phấn đấu tất cả các cuộc thi đều có sản phẩm đạt 
giải cấp tỉnh và được tham dự thi quốc gia. 

- Tổ chức cấp huyện và tham gia cấp tỉnh các sân chơi trí tuệ trên mạng 
internet (IOE, Violympic) và cuộc thi Tài năng Tiếng Anh (OTE). Tạo điều kiện cho 
nhiều học sinh được tham gia các cuộc thi, phấn đấu mỗi cuộc thi có 60% học sinh 
dự thi cấp tỉnh đạt giải và có học sinh dự thi cấp quốc gia  

- Hội thảo môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh cấp huyện với chủ đề: Nâng cao 
chất lượng dạy học bộ môn.  

- Tổ chức dạy và học ngoại ngữ: Tham gia dạy học theo chương trình thí điểm 
dạy tiếng Anh theo Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân 
giai đoạn 2008-2020” cho 32 học sinh lớp 8 của trường THCS Ngọc Sơn và lớp 6, 
lớp 7 của tất cả các trường THCS trong huyện. Lớp 9 thực hiện theo chương trình 
hiện hành.  

- Tăng cường các biện pháp quản lý việc dạy thêm, học thêm trong và ngoài 
nhà trường. 

- Triển khai thí điểm dạy học theo mô hình trường học mới đối với học sinh 
lớp 6 ở 3 trường THCS Ngọc Sơn, Thanh Sơn, Thi Sơn. 

b. Biện pháp: 
 - Làm tốt công tác tham mưu, tuyên truyền, tổ chức tốt các hoạt động cho 
ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, huy động tối đa học sinh ra lớp, làm tốt công tác 
tuyển sinh vào lớp 6. Phối hợp chặt chẽ các lực lượng giáo dục trong việc vận động 
học sinh bỏ học ra lớp và duy trì sĩ số, tăng cường hoạt động của công tác chủ nhiệm 
lớp nắm chắc tình hình đi học của học sinh, từ đó có kế hoạch kịp thời quản lý, phối 
hợp giáo dục toàn diện học sinh.  
 - Tăng cường giáo dục tư tưởng, đạo đức, kỹ năng sống và trách nhiệm công 
dân cho học sinh. Dạy đúng, dạy đủ chương trình môn Giáo dục công dân. Tổ chức 
tuyên truyền, học Luật giáo dục. 

- Tiếp tục nghiên cứu góp ý dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể 
theo Công văn số 3976/BGDĐT-BPTTr ngày 05/8/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

- Trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của cấp học trong 
chương trình giáo dục phổ thông, các trường chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch 
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giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh theo khung thời gian 37 tuần thực học 
(học kỳ I: 19 tuần, học kỳ II: 18 tuần), kết thúc học kỳ I vào ngày 09/01/2016, kết thúc 
năm học trước ngày 31/5/2016, có đủ thời lượng dành cho luyện tập, ôn tập, thực hành, 
tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo và kiểm tra định kỳ. Kế hoạch giáo dục định 
hướng phát triển năng lực học sinh của mỗi trường phải phù hợp với điều kiện thực tế 
của nhà trường, địa phương và khả năng học tập của học sinh. 

- Các nhà trường tạo điều kiện cho các tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên được 
chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học và các 
chủ đề tích hợp liên môn, đồng thời xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với các chủ 
đề và theo hình thức, phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực; chú trọng giáo dục 
đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp 
luật; tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào 
giải quyết các vấn đề thực tiễn. Kế hoạch dạy học của tổ/nhóm chuyên môn, giáo 
viên phải được lãnh đạo nhà trường phê duyệt trước khi thực hiện và là căn cứ để 
thanh tra, kiểm tra. 

- Trên cơ sở kế hoạch dạy học đã được phê duyệt, tổ/nhóm chuyên môn, giáo 
viên tổ chức sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, 
đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường qua mạng 
internet (trên trường học kết nối) theo hướng dẫn tại Công văn số 5555/BGDĐT-
GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT về hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi 
mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động 
chuyên môn của trường trung học qua mạng internet mà không nhất thiết phải theo 
bài/tiết trong sách giáo khoa. 

- Triển khai dạy học 2 buổi/ngày: Các trường có đủ điều kiện về giáo viên, cơ 
sở vật chất, bố trí và huy động được các điều kiện tổ chức dạy học 2 buổi/ngày theo 
Công văn số 7291/BGDĐT-GDTrH ngày 01/11/2010 về việc hướng dẫn học 2 
buổi/ngày đối với các trường THCS, trung học phổ thông (THPT). Thời gian dạy 
học 2 buổi/ngày cần được bố trí cho các hoạt động phụ đạo học sinh yếu; bồi dưỡng 
học sinh giỏi; tổ chức các hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo phù hợp với đối 
tượng học sinh.  

 - Tổ chức chỉ đạo dạy học phân hoá theo năng lực của học sinh dựa trên chuẩn 
kiến thức, kĩ năng của Chương trình giáo dục phổ thông; tiếp tục thực hiện Điều 
chỉnh nội dung dạy học phổ thông theo công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 
01/9/2011; Giáo viên chủ động thiết kế bài giảng linh hoạt, khoa học, tổ chức hoạt 
động học tập hiệu quả, phát hiện và giúp đỡ học sinh yếu kém. 

- Chú trọng dự giờ thăm lớp theo chuyên đề thiết thực; tổ chức hội thảo cấp 
trường, cấp huyện; tổ chức nghiêm túc, có hiệu quả thi giáo viên giỏi các cấp; chú 
trọng tổ chức cho giáo viên thực hiện nghiên cứu dạy học theo chủ đề tích hợp, sử 
dụng hợp lý và có hiệu quả công nghệ thông tin trong bài giảng. Tăng cường việc 
sinh hoạt chuyên môn liên trường... 

- Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ 
động, sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học 
sinh theo Công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013 về áp dụng phương 
pháp “Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực khác; Công văn số 
5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT; đẩy mạnh việc vận dụng dạy 
học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành, dạy học theo dự án trong các môn 
học; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài học; khắc phục 
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lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc; tập trung dạy cách học, cách nghĩ, 
phương pháp tự học; bảo đảm cân đối giữa trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng và 
định hướng thái độ, hành vi cho học sinh; chú ý việc tổ chức dạy học phân hoá theo 
năng lực của học sinh, phù hợp với các đối tượng học sinh khác nhau. 

- Chỉ đạo các trường thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục địa phương 
các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân theo tài liệu đã ban hành. 

- Đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng chú trọng đánh giá phẩm chất và năng 
lực của học sinh. Chú trọng đánh giá quá trình: đánh giá trên lớp; đánh giá bằng hồ 
sơ; đánh giá bằng nhận xét; tăng cường hình thức đánh giá thông qua sản phẩm dự 
án; bài thuyết trình. Các hình thức kiểm tra, đánh giá đều hướng tới phát triển năng 
lực của học sinh; coi trọng đánh giá để giúp đỡ học sinh về phương pháp học tập, 
động viên sự cố gắng, hứng thú học tập của các em trong quá trình dạy học.  

- Sử dụng, khai thác tối đa các thiết bị dạy học, phương tiện nghe nhìn, phòng 
học bộ môn; coi trọng thực hành, thí nghiệm, chú trọng liên hệ thực tế phù hợp với nội 
dung bài học. Tích cực đổi mới sinh hoạt chuyên môn nhằm nâng cao vai trò và phát 
huy hiệu quả hoạt động của tổ nhóm chuyên môn trong trường trung học. 

- Tăng cường ra câu hỏi, bài tập kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực 
để bổ sung cho thư viện câu hỏi của trường. Tiếp tục tăng cường xây dựng "Nguồn 
học liệu mở" (thư viện) câu hỏi, bài tập, đề thi, kế hoạch bài dạy, tài liệu tham khảo có 
chất lượng trên website của Bộ, của sở/phòng GD-ĐT và các trường học. Cán bộ quản 
lý, giáo viên và học sinh tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn trên trang mạng 
"Trường học kết nối" về xây dựng các chuyên đề dạy học tích hợp, liên môn.  
 4. Giáo dục thường xuyên, chuyên nghiệp 

a. Nhiệm vụ:  
- Tích cực triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-

2020” và Đề án “Xóa mù chữ đến năm 2020”; tiếp tục duy trì hoạt động của các Trung 
tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) cấp xã theo hướng một cơ sở thực hiện nhiều nhiệm 
vụ, góp phần phân luồng học sinh sau Trung học cơ sở (THCS), nâng cao năng lực đội 
ngũ cán bộ, giáo viên chuyên trách GDTX và tổ chức các lớp kỹ năng sống cho học sinh, 
học viên bổ túc văn hóa, người lao động; đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học 
(PPDH), kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh, học viên bổ túc văn hóa nhằm 
nâng cao chất lượng dạy học, đổi mới công tác quản lý, tăng cường nền nếp kỉ cương, 
nâng cao hoạt động của nhiệm vụ GDTX; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong 
quản lý, dạy học. Huy động 146 học viên (35 nữ) của 16 trường,  trong đó  

+ Lớp 6:   7 HV (4  nữ) của 3 trường 
+ Lớp 7: 38 HV (8  nữ) của 9 trường 
+ Lớp 8: 55 HV (9  nữ) của 13 trường 
+ Lớp 9: 46 HV (14  nữ) của 14 trường 

- Chỉ đạo, tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2015 trên địa bàn 
toàn huyện có hiệu quả; hướng dẫn đánh giá, tự đánh giá và tổ chức đánh giá các 
Trung tâm học tập cộng đồng theo hướng dẫn của Bộ, Sở GD&ĐT Hà Nam. 

b. Biện pháp:  
- Tích cực vận động thanh thiếu niên đã bỏ học ra học BTVH. Tổ chức giảng 

dạy nghiêm túc, chất lượng chương trình BTVH. Tham mưu với chính quyền địa 
phương có chế độ đãi ngộ đối với học viên ở các Trung tâm HTCĐ và đầu tư kinh 
phí cho Trung tâm HTCĐ hoạt động. 
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- Chỉ đạo TTHTCĐ xã Tân Sơn phối hợp với Trại giam Nam Hà tổ chức cho  
học viên là phạm nhân trong độ tuổi chưa biết chữ tham gia học lớp xoá mù chữ. 

- Tăng cường sự phối hợp giữa Phòng GD&ĐT với Trung tâm GDTX và 
UBND các xã, thị trấn trong huyện để tập trung chỉ đạo, hỗ trợ các TTHTCĐ nâng 
cao hiệu quả hoạt động. Phòng GD&ĐT phối hợp với Phòng Tài chính, Phòng Nội 
vụ để tham mưu với UBND huyện triển khai thực hiện có hiệu quả Thông tư số 
96/2008/TT-BTC ngày 27/10/2008 của Bộ Tài chính về hỗ trợ kinh phí từ ngân sách 
nhà nước cho các TTHTCĐ khi có hướng dẫn của tỉnh. 

- Chú trọng bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ CBQL, giáo viên dạy 
BTVH. Đổi mới PPDH theo hướng tích cực hoá hoạt động nhận thức của học viên, 
coi trọng việc hướng dẫn học viên tự học; chú trọng dạy học gắn lý thuyết với thực 
hành trên cơ sở khai thác kinh nghiệm sẵn có của học viên, đặc biệt đối với học viên 
lớn tuổi. 

- Tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lí, báo cáo viên, hướng dẫn viên của các 
Trung tâm học tập cộng đồng ít nhất 02 lần/năm. 

- Chỉ đạo các trung tâm HTCĐ phối hợp với các trường Mầm non, Tiểu học, 
THCS trên địa bàn tổ chức tuyên truyền về đổi mới căn bản toàn diện GDĐT nhằm 
tạo sự đồng thuận của cha mẹ học sinh với nhà trường. 

- Thực hiện đánh giá trung tâm HTCĐ theo hướng dẫn tại công văn số 
2553/BGDĐT-GDTX ngày 18/4/2013 của Bộ GDĐT và công văn số 256/SGDĐT-
GDTX ngày 01/4/2015 của Sở GD&ĐT Hà Nam.  
 5. Khảo thí và kiểm định chất lượng 
 a. Nhiệm vụ:  

- Chỉ đạo các trường THCS ra đề thi đề xuất theo Kế hoạch của Sở GD&ĐT. 
- Tổ chức các kì thi theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT và Hướng dẫn của 

Sở GD&ĐT Hà Nam (thi học sinh giỏi, thi nghề). 
 - Tổ chức xét, công nhận tốt nghiệp THCS, BTVH nghiêm túc, chính xác. 

- Chỉ đạo tất cả các trường tiếp tục triển khai tự đánh giá, thực hiện các biện 
pháp cải tiến phù hợp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các trường hoàn thành báo cáo tự đánh giá, đăng ký 
kiểm định chất lượng giáo dục và triển khai các công việc tiếp theo được quy định 
tại Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23/11/2012 về công tác KĐCL; Thông tư 
số 25/2014/TT-BGDĐT ngày 07/8/2014 về công tác KĐCL giáo dục tại các cơ sở 
giáo dục mầm non.  

- Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các cơ sở GDPT triển khai thực hiện 
kế hoạch cải tiến chất lượng đã được xây dựng trong báo cáo tự đánh giá. 

- Đăng ký đánh giá ngoài năm 2015: 
+ 02 trường mầm non (Lê Hồ, Tượng Lĩnh cấp độ 3); 
+ 02 trường tiểu học (Thuỵ Lôi và Ngọc Sơn đạt cấp độ 3); 
+ 02 trường THCS (Tượng Lĩnh, Văn Xá cấp độ 3) 
- Đăng ký đánh giá ngoài năm 2016: 
+ 02 trường mầm non (Thanh Sơn, Liên Sơn) 
+ 02 trường tiểu học (Nguyễn Úy, Đại Cương) 
+ 02 trường THCS (Thụy Lôi, Ba Sao) 

 b. Biện pháp: 
- Tập huấn đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh cho giáo 

viên trong toàn ngành. Tập huấn công tác KĐCLGD cho cán bộ quản lý các trường. 
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 - Chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện việc in sao đề thi, đề kiểm tra cho 
các kì thi, kiểm tra an toàn, chính xác, bảo mật và tổ chức coi thi, kiểm tra chính 
xác, khách quan, công bằng. Cung cấp đủ các văn bản chỉ đạo công tác, kiểm tra, 
các tài liệu chuyên môn nghiệp vụ cho các trường. 

- Đẩy mạnh hoạt động bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ nhằm nâng cao năng 
lực cho đội ngũ cán bộ chuyên trách, đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý chất 
lượng giáo dục của đơn vị; cử đủ số lượng và đảm bảo chất lượng cán bộ tham gia 
các khoá đào tạo ngắn hạn và dài hạn về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý chất lượng 
giáo dục. 

- Chỉ đạo các trường thực hiện việc dạy buổi chiều theo hướng phân hoá đối 
tượng học sinh nhằm khắc phục đầu yếu và nâng cao đầu khá, giỏi. 
 6. Công tác kiểm tra 

a. Nhiệm vụ: 

- Phối hợp với Thanh tra huyện tham mưu Chủ tịch UBND huyện xây dựng kế 
hoạch và tổ chức thanh tra hành chính các cơ sở giáo. Thực hiện chức năng kiểm tra 
các nhà trường với các nội dung: trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, cơ sở 
giáo dục trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về giáo dục, pháp luật về 
thanh tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, tiếp công dân, phòng chống tham 
nhũng. Việc thực hiện công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý và thực hiện chế độ 
chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, người học. Việc 
thực hiện thu chi kinh phí giáo dục. Công tác quản lí dạy thêm, học thêm; các khoản 
thu chi phục vụ người học. Việc thực hiện đổi mới giáo dục đối với từng cấp học. 
Thực hiện quy chế chuyên môn theo hướng đổi mới phương pháp dạy học và kiểm 
tra đánh giá, quy chế tuyển sinh, quy chế thi, cấp phát văn bằng chứng chỉ. Sử dụng 
hồ sơ, sổ sách trong nhà trường, công tác mua sắm, sử dụng, bảo quản thiết bị dạy 
học trong các cơ sở giáo dục. 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao 
các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện, cụ thể: 

+ Hướng dẫn các nhà trường xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác kiểm 
tra nội bộ trường học. 

 + Tổ chức tốt các đợt kiểm tra trong năm học: Kiểm tra công tác thi, kiểm tra 
chất lượng, xét tốt nghiệp: Kiểm tra 100% hội đồng thi, hội đồng kiểm tra chất 
lượng, hội đồng xét tốt nghiệp, hội đồng tuyển sinh được tổ chức trong năm học, 
trọng tâm là khâu coi, chấm và giải quyết khiếu nại, tố cáo về công tác kiểm tra;  
Kiểm tra 100% các trường trực thuộc về nội dung thực hiện Luật phòng chống tham 
nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật khiếu nại tố cáo. 

- Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện yêu cầu, kiến nghị của các đoàn 
thanh tra, kết luận thanh tra, quyết định xử lý sau thanh tra của Sở GD&ĐT, của 
UBND huyện và các cơ quan có thẩm quyền. 

- Tham mưu với Thanh tra sở để bổ nhiệm đủ số lượng cộng tác viên thanh tra 
theo yêu cầu thực tế của đơn vị. 

b. Biện pháp: 
- Bố trí 01 cán bộ phụ trách công tác kiểm tra tại Phòng GD&ĐT để giúp 

Trưởng phòng tổ chức các hoạt động kiểm tra, giải quyết KNTC, tiếp công dân theo 
quy định của pháp luật. 

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản quy định: Luật 
Thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng chống tham nhũng và các văn 
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bản pháp luật về công tác thanh tra, kiểm tra.  
- Tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra nội bộ trường học của các cơ sở giáo dục. 
- Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), 

phòng chống tham nhũng (PCTN) theo quy định của pháp luật.  
- Tích cực tham mưu phối hợp với UBND huyện cơ quan, tổ chức có liên quan 

trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng; 
theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về 
kiểm tra của Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc. 
  - Nắm bắt kịp thời nội dung các văn bản chỉ đạo, chủ động xây dựng Kế hoạch 
Kiểm tra, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch đạt hiệu quả. Chú trọng kiểm tra việc 
thực hiện, xây dựng các định mức, chế độ, tiêu chuẩn, việc thực hiện công khai, minh 
bạch, dân chủ trong các hoạt động của các đơn vị trường học theo qui định.  
  - Tăng cường công tác kiểm tra đối với cơ sở nhằm phát hiện, phòng ngừa, 
ngăn chặn các biểu hiện gây mất đoàn kết nội bộ, tiêu cực, vi phạm qui chế và các 
qui định trong ngành. 
 7. Công tác pháp chế 
 a. Nhiệm vụ:  
 - Tham mưu cho UBND huyện kịp thời gửi các văn bản quy phạm pháp luật 

có liên quan đến lĩnh vực giáo dục về các đơn vị cấp trên.  

 - Tập trung nâng cao chất lượng công tác pháp chế và thực hiện tốt các nhiệm 

vụ theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP. 

 - Tổ chức thực hiện tốt công văn số 1912/KH-UBND ngày 15/9/2015 của 

UBND tỉnh Hà Nam và Kế hoạch số 1297/KH-SGDĐT ngày 12/10/2015 về tổ chức 

thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2015 

trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 

 - Tập trung chỉ đạo các nhà trường thực hiện tốt Công tác pháp chế năm học 

2015-2016 theo đúng tinh thần Công văn số 4498/BGDĐT-PC ngày 03/9/2015 của 

Bộ GD&ĐT; Kế hoạch số 1264/SGDĐT-PC ngày 05/10/2015 của Sở GD&ĐT. 

- Tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, 

nhân viên, học sinh trong toàn ngành. 

- Tăng cường giám sát việc thực hiện thu góp của các nhà trường, chấm dứt 

tình trạng lạm thu. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc kiểm tra, xử lý việc 

chấp hành pháp luật về giáo dục của các cơ sở giáo dục trên địa bàn. 

- Triển khai việc thực hiện thủ tục hành chính: công bố các thủ tục hành chính 

thuộc phạm vi quản lý, niêm yết đầy đủ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp 

nhận, giải quyết theo quy định của pháp luật. 

- Chỉ đạo các nhà trường thực hiện tốt “Ngày Pháp luật Nước cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam”. 

 b. Biện pháp: 
 - Bố trí  cán bộ phụ trách thực hiện công tác pháp chế tại Phòng GD&ĐT để 

giúp Trưởng phòng tổ chức phổ biến kịp thời, thường xuyên các quy định pháp luật 

về giáo dục.  
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- Tổ chức rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến 
giáo dục, đề xuất phương án xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật, tham 
gia rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục.  
 - Xây dựng kế hoạch PBGDPL hàng năm và dài hạn; Chủ trì hoặc phối hợp 
với các đơn vị liên quan tổ chức PBGDPL trong ngành giáo dục. Chỉ đạo các nhà 
trường thực hiện tốt “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” 
với nhiều hình thức. Tổ chức giảng dạy các kiến thức pháp luật theo chương trình 
đối với các cấp học và trình độ đào tạo. Xây dựng đội ngũ báo cáo viên pháp luật, 
xây dựng tủ sách pháp luật và bổ sung sách thường xuyên. Tổ chức kiểm tra việc 
thực hiện pháp luật, các quy định tại văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo 
dục; Xử lý và kiến nghị những biện pháp xử lý vi phạm theo quy định. 

- Tổ chức triển khai tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp 
vụ về công tác Pháp chế cho cán bộ làm công tác pháp chế theo Quyết định số 
4415/QĐ-BGDĐT ngày 02/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc 
Ban hành Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng công tác pháp chế 
cho cán bộ pháp chế ngành giáo dục và Quyết định số 798/QĐ-BGDĐT ngày 
10/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Đề án “Nâng cao năng 
lực cán bộ làm công tác pháp chế ngành giáo dục giai doạn 2014-2016”.  
 8. Ứng dụng công nghệ thông tin 
 a. Nhiệm vụ:  

- Tiếp tục triển khai Nghị định số 20/2004/NĐ-CP ngày 24/3/2014 về phổ cập 
giáo dục, xóa mù chữ; triển khai hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục 
theo Kế hoạch số 931/KH-SGDĐT ngày 14/7/2014 về việc triển khai hệ thống thông 
tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ từ năm học 2014-2015. 

- Cơ quan Phòng GD&ĐT và 100% các đơn vị trường học sử dụng CNTT 
trong quản lý công việc hành chính; duy trì việc sử dụng các phần mềm quản lý cán 
bộ, tài chính - kế toán, phần mềm quản lý thi và các phần mềm nghiệp vụ khác... 
theo quy định của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh Hà Nam  và của Sở GD&ĐT. Khai thác 
số liệu trên cổng thông tin trực tuyến của ngành phục vụ công tác chỉ đạo điều hành. 
 - 100% các trường mầm non, tiểu học, THCS thực hiện gửi, nhận thông tin 
qua email nội bộ (@moet.edu.vn, @hanam.edu.vn) và qua website; 100% các cơ sở 
giáo dục, cán bộ quản lý và giáo viên được cấp và sử dụng email nội bộ của ngành. 
 - Tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả của ứng dụng CNTT trong đổi mới 
phương pháp dạy và học; Giảng dạy môn Tin theo quy định của Bộ GD&ĐT; Triển 
khai công nghệ bài giảng điện tử e-Learning; Đào tạo từ xa qua mạng và kho học 
liệu mở phục vụ giáo dục thường xuyên, học tập suốt đời. Phấn đấu có bài giảng dự 
thi tại Website cuộc thi: http://thi-baigiang.moet.gov.vn. 

 - Triển khai ứng dụng sổ liên lạc điện tử, nhắn tin SMS thông báo tình hình 
học tập của học sinh tới phụ huynh. Chính thức sử dụng số điểm điện tử để ghi và 
lưu giữ kết quả học tập của học sinh (Tiểu học và THCS).  

 - Tiếp tục khuyến khích cán bộ, giáo viên tham gia “trường học kết nối”. 
 - 100% các trường THCS được trang bị phòng họp trực tuyến. 

- Tổ chức cho học sinh các trường tiểu học và THCS thi giải toán, thi 
Olympic Tiếng anh qua mạng Internet. 

- Triển khai, đưa vào sử dụng hiệu quả hệ thống hoạt động, quản lý Trung tâm 
học tập cộng đồng trên trang www.clc_mis.edu.vn. 
 b. Biện pháp:  
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- Tăng cường các nguồn lực trong và ngoài ngành nhằm đầu tư nâng cấp cơ sở 
vật chất, thiết bị CNTT tạo bước chuyển biến về ứng dụng CNTT.  

- Tạo điều kiện thuận lợi để Công ty Viettel lắp đặt xong cáp quang miễn phí 
cho các nhà trường. 

- Tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng ứng dụng CNTT cho cán bộ quản lý, 
giáo viên, nhân viên, học sinh; triển khai đồng bộ việc ứng dụng CNTT trong các 
hoạt động quản lý giáo dục và đổi mới phương pháp dạy học của mỗi trường học.   
 - Cử cán bộ phụ trách tin học từ Phòng đến trường. Có hồ sơ theo dõi hoạt 
động CNTT tại Phòng GD&ĐT và các trường, xây dựng quy chế gửi thư điện tử gắn 
với trách nhiệm cá nhân. Đưa nhiệm vụ CNTT vào tiêu thức đánh giá thi đua năm 
học 2015-2016. 
 9. Tổ chức cán bộ 
 a. Nhiệm vụ: 

- Làm tốt công tác tham mưu cho UBND huyện trong việc thực hiện đúng các 
quy định tại Thông tư Liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 29/5/2015 
của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng GD&ĐT. 

- Tham mưu UBND huyện bố trí, sắp xếp, sử dụng cán bộ quản lí, giáo viên, 
nhân viên theo đúng định mức biên chế, đúng vị trí việc làm và yêu cầu về tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp, đảm bảo 100% giáo viên đạt trình độ đào tạo chuẩn theo quy 
định ở từng cấp học; Điều động, phân công dạy liên trường khắc phục tình trạng thừa 
thiếu mất cân đối về chủng loại giáo viên giữa các trường THCS. 

- Xây dựng quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển cán bộ quản lí 
đúng quy định. Chỉ đạo các nhà trường kiện toàn cơ cấu các tổ chức, bổ nhiệm tổ 
trưởng, tổ phó chuyên môn và tương đương theo đúng Điều lệ trường học và Hướng 
dẫn số 792/SGDĐT-SNV ngày 14/8/2006 của Sở GD&ĐT và Sở Nội vụ; Kiện toàn 
Hội đồng trường theo Hướng dẫn số 1881/SGD ĐT-TCCB ngày 20/12/2013 của Sở 
GD&ĐT. 

- Triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế giai đoạn 2015- 2021 theo 

Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ theo chỉ đạo và 

hướng dẫn của UBND huyện trên cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, 

quán triệt các văn bản của cấp trên, rà soát đúng đối tượng và thực hiện chi trả chế 

độ, chính sách tinh giản biên chế kịp thời, đầy đủ, đúng theo quy định của pháp luật. 

- Tiếp tục thực hiện Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2020 và 
tầm nhìn đến năm 2030 theo Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 25/3/2015 của huyện 
Kim Bảng: Tham mưu đề xuất Đề án xây dựng trường THCS chất lượng cao trên cơ 
sở nâng cấp  trường THCS thị trấn Quế, tuyển sinh học sinh giỏi trong toàn huyện 
để thành lập và bồi dưỡng các đội tuyển; bố trí số học sinh/nhóm, lớp theo đúng quy 
định của Điều lệ trường học; Ổn định quy mô các trường mầm non, tiểu học, THCS 
trong huyện. 

- Tham mưu UBND huyện đề nghị UBND tỉnh cho phép tuyển dụng giáo 

viên, nhân viên còn thiếu để đảm bảo đủ số lượng chủng loại giáo viên, nhân viên 

cho các nhà trường theo đúng quy định tại Thông tư số 35/TTLT-BGD ĐT-BNV-

BTC. 

- Thực hiện đúng, đủ, kịp thời chế độ chính sách cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ 
quản lý giáo dục theo quy định của Nhà nước và của ngành. 
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b. Biện pháp: 

-  Tiếp tục tham mưu UBND huyện Kim Bảng rà soát, cân đối điều hòa giáo 
viên từng cấp học, kết hợp biện pháp phân công dạy tăng cường, dạy liên trường đối 
với giáo viên các môn ít giờ, cho phép các trường hợp đồng thuê giáo viên dạy thay 
nghỉ thai sản, thuê khoán người nấu ăn (trong trường mầm non), phân công kiêm 
nhiệm... để giải quyết tình trạng mất cân đối và thiếu giáo viên. 

- Chỉ đạo các trường thực hiện nghiêm túc công tác phân công chuyên môn, 
thành lập và kiện toàn các tổ chức, tổ chuyên môn trong nhà trường đảm bảo ổn định 
ngay từ đầu năm học và tổ chức hoạt động theo đúng quy định tại Điều lệ trường học. 

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyển sinh, biên chế học sinh để giữ vững quy 
mô trường lớp các cấp học trên địa bàn huyện. 

 - Phối hợp với Công đoàn ngành triển khai, quán triệt thực hiện có hiệu quả 
nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ 
trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Tham mưu UBND huyện thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với nhà 
giáo và cán bộ quản lý giáo dục thuộc thẩm quyền. 
 10. Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục 
 a. Nhiệm vụ: 

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí phù 
hợp với thực tiễn, chú trọng bồi dưỡng phẩm chất chính trị và đạo đức nhà giáo, nâng 
cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ và yêu cầu về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, 
đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường kĩ năng nghề nghiệp, các nội dung hỗ trợ 
hoạt động dạy học (ngoại ngữ, tin học); bồi dưỡng đội ngũ cốt cán, tổ trưởng chuyên 
môn, giáo viên chủ nhiệm. Thực hiện tốt việc bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL và 
giáo viên các cấp. Tổ chức khai thác sử dụng có hiệu quả trang mạng “Trường học kết 
nối” trong tự học, tự bồi dưỡng, sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn nhằm đáp ứngyêu cầu 
đổi mới giáo dục. Duy trì tỉ lệ đạt chuẩn về trình độ đạo tạo chuyên môn ở cả 3 cấp học 
đạt 100%; đồng thời có biện pháp nâng cao tỉ lệ trên chuẩn về trình độ đào tạo, tỉ lệ cán 
bộ giáo viên có trình độ trung cấp về lí luận chính trị, tin học, ngoại ngữ. Phấn đấu 
không có cán bộ, giáo viên, nhân viên vi phạm đạo đức nhà giáo, vi phạm quy chế 
chuyên môn. 

- Chỉ đạo kiểm tra, giám sát các nhà trường thực hiện nhiệm vụ đánh giá viên 
chức theo Luật Viên chức và hướng dẫn của Bộ Nội vụ, đánh giá giáo viên theo chuẩn 
nghề nghiệp, đánh giá CBQL theo chuẩn hiệu trưởng trường mầm non, trường phổ 
thông và các văn bản hướng dẫn đánh giá theo chuẩn của Bộ GD&ĐT trong đó chú ý 
tích hợp, liên thông kết quả đánh giá theo Chuẩn và đánh giá theo Luật Viên chức; Sử 
dung “Yêu cầu cơ bản về năng lực giáo viên Tiếng Anh phổ thông” của Bộ GD&ĐT 
trong việ đánh giá giáo viên theo Chuẩn và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tiếng 
Anh. Kết quả đánh giá dùng làm căn cứ để bố trí , sử dụng, quy hoạch, đào tạo bồi 
dưỡng và thực hiện chính sách đối với nhà giáo. 

- Tiếp tục chỉ đạo các nhà trường tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lí 
giáo dục trực tuyến, thường xuyên cập nhật, bổ sung cơ sở dữ liệu, khai thác có hiệu 
quả phần mềm quản lí cán bộ giáo viên PMIS để nâng cao chất lượng hiệu quả quản lí. 

b. Biện pháp: 
- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập 

và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính 
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trị, Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 15/6/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết 
định 09/2005/QĐ-TTg ngày 11/01/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, 
nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, Chỉ thị 
33/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh 
thành tích trong giáo dục gắn với cuộc vận động “Hai không”, Quy định về đạo đức 
nhà giáo ban hành kèm theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGD ĐT ngày 16/4/2008 của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo để xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ 
quản lý giáo dục, cuộc vân động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học 
và sáng tạo’’. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về 
vai trò, trách nhiệm của nhà giáo và nhiệm vụ xây dựng đội ngũ nhà giáo có chất 
lượng cao, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, trong sáng về đạo đức, tận tuỵ với nghề 
nghiệp, làm trụ cột thực hiện các mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi 
dưỡng nhân tài cho quê hương và cho đất nước. 

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quản lý giáo dục theo hướng 
nâng cao chất lượng, hiệu quả; quy định cụ thể trách nhiệm, quyền hạn của Phòng 
giáo dục và các đơn vị trường học. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra 
chuyên môn. Hiện đại hoá trang thiết bị để ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ 
thống quản lý giáo dục, trong hoạt động trường học. 

- Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên: Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt 
động chuyên môn như: Hội thảo, Hội giảng, tổng kết sáng kiến kinh nghiệm, bồi 
dưỡng kỹ năng sử dụng thiết bị, thí nghiệm thực hành để nâng cao trình độ chuyên 
môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhà giáo và nhân viên phụ trách công tác Thiết bị - Thư 
viện. Tích cực bồi dưỡng thực hiện mô hình trường học mới VNEN, nhằm đáp ứng 
kịp thời những yêu cầu đổi mới của giáo dục ở các ngành học, cấp học. 

- Nâng cao chất lượng đánh giá đội ngũ: Triển khai thực hiện Nghị định số 
56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, 
công chức, viên chức; Chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản quy định 
về đánh giá cán bộ giáo viên: Quyết định 06/2006/QĐ-BNV ban hành quy chế đánh 
giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập; Quyết định số 
02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về 
đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non theo chuẩn nghề nghiệp; Quyết định số 
14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về 
đánh giá, xếp loại giáo viên tiểu học; Thông tư số 30 /2009/TT-BGDĐT ngày 
22/10/2009  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá, xếp loại giáo viên 
THCS; Thông tư số 17/2011/TT-BGDĐT ngày 14/4/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành 
Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường mầm non; Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT 
ngày 08/4/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành quy định Chuẩn hiệu trưởng trường tiểu 
học; Thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ GD&ĐT ban hành 
Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có 
nhiều cấp học. Không để hiện tượng đánh giá không đúng quy trình, đánh giá không 
chính xác, công bằng, khách quan xảy ra. 

- Đổi mới, nâng cao chất lượng  giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục: 
+ Rà soát, bố trí, sắp xếp lại đội ngũ giáo viên không đáp ứng yêu cầu bằng 

những giải pháp: bồi dưỡng nâng cao trình độ, bố trí công việc khác thích hợp hoặc 
tham mưu UBND huyện chấm dứt hợp đồng lao động. 
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+ Chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả thiết thực công tác bồi dưỡng 
thường xuyên theo chu kỳ cho giáo viên và CBQL các ngành học, cấp học theo kế 
hoạch của Bộ, của Sở GD&ĐT. 

+ Thực hiện có nền nếp chế độ luân chuyển cán bộ quản lý, tiếp nhận, điều động, 
luân chuyển giáo viên theo Đề án 145/ ĐA-UBND ngày 29/4/2011 của UBND huyện 
Kim Bảng, tiếp tục tạo sự chuyển biến trong nhận thức tư tưởng của đội ngũ. 

11. Công tác thống kê, kế hoạch, quản lý tài chính và huy động nguồn lực 
xã hội 

a. Nhiệm vụ: 
- Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục hàng năm và trung hạn đầy đủ, kịp 

thời theo hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền.       
- Thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo đã 

được giao trong năm 2015, xây dựng báo cáo chi tiết theo quy định chung và theo 
đặc điểm giáo dục của huyện.        

- Thực hiện báo cáo thống kê kịp thời, đầy đủ và chính xác theo quy định. 
- Tập huấn chuyên môn nghiệp vụ kế toán 2 lần/năm. 100% các trường ứng dụng 

phần mềm tin học trong công tác thống kê, kế toán như phần mềm EMIS; V.EMIS; 
MISA, thực hiện chi trả đúng, kịp thời chế độ đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên. 

- 100% đơn vị thu, chi đúng các khoản thu theo quy định của UBND tỉnh, 
UBND huyện trong năm học 2015 - 2016. 

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 05/2006/NQ-CP về đẩy mạnh xã hội hóa các 
hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao; Quyết định số 112/QĐ-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án "xây dựng xã hội học tập”; Triển khai và thực 
hiện có hiệu quả “tuần lễ học tập suốt đời”. 

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng Khuyến học. Xây dựng kế hoạch 
phối hợp công tác nhằm triển khai các hoạt động tuyên dương các gia đình đạt danh 
hiệu gia đình hiếu học. 

- Chỉ đạo các trường phối hợp với Hội cha mẹ học sinh hoạt động có hiệu quả 
trong việc giáo dục học sinh và tăng cường CSVC, trang, thiết bị trường lớp học, phát 
huy vai trò của tổ chức Đoàn TN, Đội TN phối hợp với chặt chẽ với các ban, ngành, tổ 
chức xã hội, với gia đình và cộng đồng, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh. 

- Chỉ đạo các trường thực hiện đúng quy chế dân chủ trong thu, chi tài chính. 
Sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính. 

b. Biện pháp: 
- Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính 

phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học 
phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 
đến năm học 2014-2015. Chỉ đạo các trường triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định 
số 18/2015/QĐ-UBND ngày 18/8/2015 của UBND tỉnh Hà Nam về mức học phí đối với 
giáo dục mầm non và phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm học 2015 - 2016, và 
Hướng dẫn s  ố 1102/HĐLN GDĐT-TC-LĐTBXH ngày 19/8/2014 của liên sở: Giáo 
dục và Đào tạo - Tài chính – Lao động thương binh và Xã hội về việc thực hiện cấp bù, 
thu, quản lý, sử dụng học phí, hỗ trợ chi  phí học tập từ năm học 2012-2013 đến năm học 
2014 – 2015 đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông tỉnh Hà Nam. Thực hiện 
quy chế 3 công khai theo thông tư 09/2009/TT-BGDĐT. Thực hiện quản lý dạy thêm, 
học thêm theo đúng Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 của UBND 
tỉnh ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
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- Phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch đề xuất định mức phân bổ dự toán 
ngân sách chi thường xuyên năm 2016 để trình HĐND huyện quyết định ngân sách nhà 
nước cho mỗi đơn vị đúng quy định của Thủ tướng Chính phủ và phù hợp với điều kiện 
kinh tế - xã hội của địa phương, ưu tiên ngân sách để thực hiện phổ cập giáo dục tiểu 
học đúng độ tuổi, chống mù chữ, phổ cập mẫu giáo 5 tuổi.  
 - Tăng cường kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng các khoản thu, chi ngân 
sách, tiền và tài sản nhà nước; các hồ sơ sổ sách, chứng từ kế toán, việc thực hiện 
quy chế dân chủ trong thu, chi tại các đơn vị;  

- Làm tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận 
thức cho các cấp, các ngành và toàn xã hội về vai trò, vị trí của giáo dục trong thời 
kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập Quốc tế, tạo sự chuyển biến về nhận 
thức: Giáo dục là sự nghiệp của toàn Đảng và toàn dân.  

- Chỉ đạo tổ chức tốt hội nghị CBCC đầu năm, thực hiện nghiêm túc quy chế 
dân chủ ở cơ sở, xây dựng quy chế làm việc. 
 12. Công tác tăng cường cơ sở vật chất và quy hoạch mạng lưới trường 
lớp, trang thiết bị dạy học 
 a. Nhiệm vụ:  
 - Đảm bảo đủ phòng học cho tất cả các trường học, cấp học. Không có trường 
thiếu phòng học phải học 2 ca; không có lớp phải học trong phòng học không an toàn. 
 - 100% trường chuẩn quốc gia có đủ phòng học bộ môn (THCS) và phòng đa 
chức năng (tiểu học); có đủ nhà vệ sinh đạt chuẩn cho giáo viên và học sinh. 
 - Đảm bảo đủ CSVC, thiết bị phục vụ dạy học: Đủ bàn ghế; sách giáo khoa, 
tài liệu tham khảo; đủ thiết bị (theo danh mục tối thiểu) cho từng cấp học. 
 b. Biện pháp: 
 - Tham mưu với UBND huyện tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Quyết định 
số 1120/QĐ- UBND ngày 24/9/2013 của UBND tỉnh Hà Nam Phê duyệt Quy hoạch 
phát triển giáo dục và đào tạo Hà Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.  
 - Chỉ đạo các trường làm tốt công tác tham mưu với chính quyền địa phương 
tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mở rộng khuôn viên trường học đáp ứng 
nhu cầu dạy - học của nhà trường. 
 - Tham mưu với UBND huyện đăng ký và phân bổ nguồn vốn kiên cố hoá 
cho các đơn vị, quan tâm đến những địa phương có điều kiện kinh tế khó khăn, 
những trường xây dựng chuẩn quốc gia trong năm học. 
 - Chỉ đạo các trường mua sắm, bổ sung đủ sách giáo khoa, sách tham khảo, 
sách nghiệp vụ cho giáo viên và học sinh. Tổ chức tốt hoạt động của các thư viện 
trường học theo quy định của Bộ GD&ĐT. 
 - Sử dụng hiệu quả các nguồn kinh phí để mua sắm thiết bị, đồ dùng dạy học. 
Tiến hành rà soát, đánh giá hiện trạng thiết bị dạy học, có kế hoạch trang bị bổ sung 
thiết bị dạy học cho các trường. Thực hiện tốt công tác bảo quản, sử dụng thiết bị 
dạy học nâng cao chất lượng phòng học bộ môn nhằm đáp ứng yêu cấu đổi mới 
chương trình giáo dục phổ thông. 
 - Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia; thực hiện việc chuẩn 
hoá trường, lớp, giáo viên, cán bộ quản lý theo chuẩn do Bộ GDĐT ban hành. 
 - Đối với các trường phấn đấu đạt chuẩn trong năm học phải có biện pháp đẩy 
nhanh tiến độ xây dựng các công trình, đồng thời đề nghị UBND huyện, xã hỗ trợ 
kinh phí mua sắm thiết bị dạy học. Bố trí đủ phòng học bộ môn, phòng đa chức năng 
và các khối phòng phục vụ học tập khác. Cải tiến phương pháp giảng dạy, nâng cao 
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chất lượng theo tiêu chuẩn và sắp xếp hồ sơ hợp lý, khoa học đón đoàn kiểm tra các 
cấp; khuyến khích các trường tiểu học áp dụng mô hình “ thư viện tiên tiến” , “thư 
viện xanh” phù hợp với điều kiện thực tế địa phương.  
 13. Công tác học sinh-sinh viên, hoạt động ngoại khóa và y tế trường học 
 - 100% các trường phấn đấu thực hiện các nội dung của phong trào theo kế 
hoạch đã đăng ký, trong đó phấn đấu có thêm 03 trường MN, 05 trường TH và 03 
trường THCS đạt 05 nội dung của phong trào loại xuất sắc trong năm học, nâng tổng 
số trường đạt “trường học thân thiện, học sinh tích cực” loại xuất sắc lên 36 trường 
đạt tỷ lệ 66,6%, những trường còn lại phấn đấu đạt loại tốt, khá. 
 - Kết thúc năm học 2015 - 2016, 100% đơn vị trường học có công trình vệ 
sinh đạt yêu cầu và thường xuyên sạch sẽ. 80% số trường có cảnh quan môi trường 
sư phạm xanh- sạch- đẹp- an toàn. 

- Tổ chức và tham gia các hoạt động thể dục, thể thao của học sinh trong năm 
học 2015-2016, cụ thể: 

+ Tham dự Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện (có kế hoạch cụ thể sau). 

+ Tham dự Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh: dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 3 
năm 2016 gồm các môn và thời gian thi đấu: Bóng đá nam Tiểu học (5 người); THCS 
(7 người): trong tháng 12/2015 và tháng 01/2016; bóng bàn (THCS): trong tháng 2 
hoặc tháng 3/2016; điền kinh (TH, THCS) tháng 3/2016; cầu lông (THCS): tháng 
3/2016; cờ vua (TH, THCS) trong tháng 2 hoặc tháng 3/2016; 

+ Tham gia Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX: tại khu vực tháng 4/2016; 
toàn quốc tháng 7-8/2016. 

- 100% đơn vị trường học có đội văn nghệ, tổ chức các hoạt động văn nghệ 
thường xuyên, đưa các làn điệu dân ca, âm nhạc truyền thống vào nhà trường một 
cách hiệu quả. 

- 100 % học sinh tiểu học, THCS hát đúng Quốc ca khi chào cờ. 
- Tăng cường chỉ đạo các nhà trường thường xuyên tổ chức hoạt động văn 

nghệ, Thể dục giữa giờ cho cho học sinh. 
- 100% các nhà trường có tổ tư vấn cho học sinh, 100% cán bộ, giáo viên, 

nhân viên và học sinh chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của 
nhà Nước. Không có trường hợp vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội. 

- 100% đơn vị trường học không để xảy ra ngộ độc thực phẩm hoặc tai nạn 
thương tích trong trường học. Phấn đấu 100% học sinh tham gia Bảo hiểm y tế theo 
quy định. 100% học sinh được khám sức khỏe định kỳ 2 lần /năm theo quy định. 

- Tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và truyền thông về giáo 
dục sức khỏe, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, giáo dục dân số, gia đình, giáo 
dục giới tính, sức khoẻ sinh sản vị thành niên, phòng, chống HIV/AIDS. Tổ chức 
các hoạt động truyền thông hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch, vệ sinh môi 
trường. Tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày nước thế giới (22/3); 
Tuần lễ quốc gia nước sạch, vệ sinh môi trường; Ngày toàn dân hiến máu nhân đạo 
(7/4); Ngày thế giới không thuốc lá (31/5); Ngày môi trường thế giới (5/6); Tuần lễ 
quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩm, Ngày vệ sinh yêu nước (2/7); Ngày thế giới 
phòng, chống HIV/AIDS (1/12). 
 14. Công tác quản lý giáo dục, thực hiện các cuộc vận động và sự chỉ đạo, 
hỗ trợ của cấp uỷ, chính quyền địa phương 

14.1. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý 
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- Tiếp tục thực hiện Công văn số 1495/UBND-NC ngày 07/9/2012 của UBND 
tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, 
biên chế của Phòng GD-ĐT thuộc UBND các huyện, thành phố. Quán triệt Điều lệ 
trường học, Chỉ thị năm học, các văn bản, hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT tới 
cán bộ, giáo viên, CNV trong ngành.  
 - Tăng cường công tác quản lý của các trường nhằm tăng cường kỷ cương nề 
nếp trong trường học. Công tác chỉ đạo phải thực hiện đúng kế hoạch, chỉ đạo phải 
toàn diện, song cần có trọng tâm trọng điểm, coi trọng chất lượng hiệu quả, tránh 
hình thức. Thực hiện quản lý bằng kế hoạch, pháp chế và thi đua.  

- Thực hiện cải cách hành chính, nghiêm túc thực hiện các quy định của Luật 
phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm và chống lãng phí; thực hiện tiết 
kiệm chi thường xuyên. Thực hiện việc công khai chất lượng đạt được và điều kiện 
đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo, quản lý thu-chi tài chính theo Thông tư 
09/2009/TT-BGD ĐT.  

- Triển khai tới cán bộ, giáo viên, người lao động trong ngành giáo dục huyện  
Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ ban hành về thực 
hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp 
công lập. 

- Triển khai tin học hoá công tác quản lý ở Phòng GD-ĐT và các nhà trường. 
Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác điều hành và quản lý giáo dục. Tích cực 
áp dụng hình thức tổ chức họp, trao đổi công tác qua mạng Internet. Tăng cường sử 
dụng văn bản điện tử trong toàn ngành. Tuyển chọn, cung cấp miễn phí các phần 
mềm V.EMIS, quản lý phổ cập giáo dục,  phần mềm kế toán.. .  
 - Tăng cường quản lý việc thực hiện nội dung, chương trình, kế hoạch dạy học 
và các hoạt động giáo dục. Đồng thời quản lý chặt chẽ hoạt động dạy thêm, học 
thêm theo quy định tại Quyết định 31/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Nam. 
 - Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin báo cáo với Sở và huyện. Báo cáo thống 
kê có nền nếp, chính xác, kịp thời. Công khai các thủ tục hành chính tiếp dân ở cơ 
quan Phòng GD-ĐT và các trường. 

14.2. Thực hiện các cuộc vận động 
a. Nhiệm vụ:  
- Các đơn vị trường học thực hiện có hiệu quả, sáng tạo việc “Học tập và làm 

theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với đặc thù của ngành là thực hiện tốt 

cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và 

tích cực thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới. 

- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và nhà trường đăng ký nội dung làm theo 

tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

- 100% cán bộ giáo viên thực hiện nghiêm túc quy định về đạo đức nhà giáo 

theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT. Phấn đấu mỗi cán bộ quản lý, giáo viên 

có 01 đổi mới trong giảng dạy và quản lý giáo dục. (có đăng ký từ đầu năm học). 

- Chỉ đạo các nhà trường tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức theo 

đúng hướng dẫn trong Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính 

phủ ban hành về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà 

nước và đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Chỉ đạo các nhà trường thực hiện tốt đợt quyên góp hỗ trợ giáo dục cho 

những tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn. 
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- Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện tốt các thiết chế văn hoá ở cơ 

sở để xây dựng cơ quan là “đơn vị văn hoá”. Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, 

giáo viên, nhân viên, học sinh trong ngành giáo dục tác hại của thuốc lá, phấn đấu 

trong ngành giáo dục, các nhà trường không có người hút thuốc lá. 

 b. Biện pháp:  
Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy 

mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. cán bộ, đảng viên 
thường xuyên kiểm điểm kết quả đăng ký nội dung làm theo tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh trong các buổi họp chi bộ. 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng nội dung của các cuộc vận 
động do Ngành phát động tới toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh học 
sinh để tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội. 

Tiếp tục triển khai thực hiện bộ tài liệu hướng dẫn lồng ghép nội dung giáo 
dục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vào giảng dạy trong 
một số môn học chính khoá và các hoạt động ngoại khoá ở các cấp học theo hướng 
dẫn của Bộ GD-ĐT và Sở GD-ĐT. 

Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện 
phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp. Kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện 
vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo. Xây dựng môi trường làm việc nghiêm túc, 
khoa học, thân thiện trong các cơ sở giáo dục. 

Triển khai tới tất cả cán bộ, giáo viên, người lao động trong ngành giáo dục 
Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ ban hành về thực 
hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp 
công lập. 

Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh các nhà 
trường tinh thần đoàn kết thân ái, lá lành đùm lá rách và ý nghĩa nhân đạo của việc 
quyên góp đồ dùng, sách vở, quần áo... gửi tặng cán bộ, giáo viên, nhân viên, học 
sinh ở những xã miền núi khó khăn của nước ta. 

Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh các nhà 
trường tác hại của thoóc lá; phát động phong trào “nhà trường không khói thuốc”. 

15. Công tác Văn phòng; Thi đua-khen thuởng 
 a. Nhiệm vụ:  

- Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất, bảo đảm chất lượng, 
chính xác, đúng thời gian quy định. 

- Sử dụng văn bản điện tử phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ thông qua 
hòm thư điện tử của ngành. 

- Tham dự đầy đủ, đúng thành phần các cuộc họp do Sở GD&ĐT tổ chức. 
- Toàn ngành phấn đấu hoàn thành xuất sắc 14/15 lĩnh vực công tác. 

 - Huân chương lao động hạng Ba 1 tập thể. 
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 3 tập thể và 3 cá nhân. 
- Bằng khen của Bộ GD&ĐT: 3 tập thể và 3 cá nhân. 
- Cờ thi đua xuất sắc UBND tỉnh: 3 tập thể.   
- Giấy khen của Sở GD&ĐT: 15 tập thể và 30 cá nhân. 
- Giấy khen của UBND huyện: 15 tập thể và 250 cá nhân. 
- Tập thể lao động xuất sắc: 15 tập thể. 
- Tập thể lao động tiên tiến: 39 tập thể. 
- Chiến sỹ thi đua: cấp tỉnh 5 cá nhân; cấp cơ sở 250 cá nhân. 
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- Thực hiện nhập đầy đủ dữ liệu vào phần mềm thi đua khen thưởng. 
 b. Biện pháp: 
 - Lưu trữ đầy đủ các loại báo cáo, kế hoạch, các văn bản chỉ đạo của cấp trên. 
 - Thực hiện nghiêm túc việc trao đổi công văn (đi-đến) qua thư điện tử, hạn 
chế gửi (nhận) văn bản giấy. 

- Tích cực tuyên truyền và triển khai thực hiện Luật thi đua, khen thưởng năm 
2013; Nghị định 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ; Quyết định số 912/QĐ-UBND 
ngày 13/8/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Quy chế về công tác Thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 

- Tiếp tục xây dựng, phát hiện và bồi dưỡng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, 
xuất sắc trong toàn ngành. Kiên quyết khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục. 
 - Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Hai tốt” theo Chỉ thị năm học, Luật thi 
đua, Khen thưởng và cuộc vận động "Hai không" do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT phát động. 
 - Kiểm tra thẩm định, đánh giá xếp loại thi đua của các đơn vị theo đúng quy 
định. Phối hợp với thanh tra chuyên đề, thanh tra toàn diện để kiểm định kết quả 
đăng ký thi đua của các tập thể, cá nhân. Phân loại trường theo các điều kiện tương 
đồng để đánh giá xếp loại hoàn thành nhiệm vụ năm học, từ đó bình xét thi đua cho 
phù hợp với thực tiễn. 
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Mốc thời gian và những công việc chính (có phụ lục kèm theo) 
2. Phân công nhiệm vụ 

 2.1. Lãnh đạo phòng  
-  Đồng chí Trần Văn Hậu - Trưởng phòng: Phụ trách chung; Tổ chức cán 

bộ; Thanh tra- Kiểm tra; Công tác Pháp chế; Tài chính-CSVC; Kế hoạch; Trưởng 
ban thi đua; công tác chuyên môn bậc học Tiểu học và Mầm non. 

- Đồng chí Lại Trường Giang – Phó trưởng phòng: 
Phụ trách: Công tác chuyên môn Giáo dục THCS; Công tác chuyên môn 

GDTX; Công tác phổ cập giáo dục; Công tác khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo 
dục; Công tác công nghệ thông tin; Công tác học sinh; Công tác y tế trường học; 
Các cuộc vận động và phong trào thi đua. 

 
2.2 Các cán bộ chuyên môn phòng: 

  - Đồng chí  Phan Trọng Vũ: Chủ tịch Công đoàn ngành kiêm Tổ trưởng tổ THCS:  
 Phụ trách: Công tác nhà giáo và cán bộ QLGD; Công tác xã hội hóa GD; 
Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng; Phụ trách các cuộc vận động và các 
phong trào thi đua của ngành.  

Tham mưu, tổ chức thực hiện: Kế hoạch năm học, Công tác tháng, Báo cáo sơ 
kết, tổng kết năm học; Thi đua THCS; Công tác bồi dưỡng đội ngũ; Chuyên môn 
nghiệp vụ các môn khoa học tự nhiên; Học sinh giỏi môn Toán, Vật lí, Hoá học, 
Sinh học; Học sinh giỏi TDTT; Thi KHKT; Cuộc thi Violympic.  

- Đồng chí  Nguyễn Huy Thường: Tham mưu, tổ chức thực hiện: Chuyên môn 
nghiệp vụ môn Tiếng Anh, Học sinh giỏi môn Tiếng Anh, các cuộc thi: IOE, OTE; Giáo 
dục đạo đức – Công tác đoàn đội; Công tác phát triển, duy trì sĩ số, tuyển sinh lớp 6 và 
lớp 10; Trường chuẩn quốc gia; Lưu trữ hồ sơ, công văn của tổ; Xét, công nhận tốt 
nghiệp THCS, BTVH; Phổ cập giáo dục THCS và Tổ phó tổ công tác triển khai hệ thống 
thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; Công tác thống kê, CNTT 
THCS; Công tác GDTX.   
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- Đồng chí  Lê Thị Huệ: Tham mưu, tổ chức thực hiện: Chuyên môn các môn 

khoa học xã hội; Học sinh giỏi các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý; Các cuộc thi: Dạy học 

tích hợp, Kiến thức liên môn; Quản lý, lưu trữ hồ sơ tốt nghiệp, tham mưu cấp lại bằng 

tốt nghiệp THCS; Theo dõi học sinh chuyển trường; Công tác KĐCLGD cấp THCS; 

Công tác Chữ thập đỏ; Công tác Lao động - Hướng nghiệp - Dạy nghề. 

      - Đồng chí Trần Hồng Điệp: Tổ trưởng Tổ Tiểu học. Tham mưu và tổ chức 

thực hiện : Xây dựng kế hoạch, công tác tháng, tuần; Thông tin báo cáo cấp Tiểu 

học; Bồi dưỡng đội ngũ tiểu học; Thi đua tiểu học; Chuyên môn các môn khoa học 

xã hội tiểu học; Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Việt tiểu học; Công tác 

xây dựng trường chuẩn quốc gia tiểu học. 

- Đồng chí Vũ Mạnh Toàn: Tham mưu và tổ chức thực hiện: Chuyên môn 

các môn khoa học tự nhiên tiểu học; Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán 

tiểu học; Công tác Phổ cập giáo dục tiểu học; Thống kê tiểu học; theo dõi sĩ số, 

chuyển trường học sinh; Công nghệ thông tin Tiểu học. 

- Đồng chí Phạm Thị Minh Ngà: Tham mưu và tổ chức thực hiện: Chuyên môn 

môn Tiếng Anh tiểu học; Công tác Kiểm định chất lượng tiểu học; Công tác Học sinh - 

Sinh viên, y tế trường học; Công tác Đội toàn ngành; Giáo dục chuyên nghiệp. 

- Đồng chí Nguyễn Thị Quyên: Tổ trưởng Tổ mầm non. Tham mưu, tổ chức 

thực hiện; Thi đua mầm non; Xây dựng kế hoạch tổ, công tác tháng, thông tin báo 

cáo cấp Mầm non; Trường chuẩn quốc gia; Bồi dưỡng giáo viên MN; Công tác 

chăm sóc, nuôi dưỡng.  

- Đồng chí  Vũ Thị Tuyết:  Tham mưu, tổ chức thực hiện: Công tác giáo dục 

MN; Công tác kiểm định chất lượng GDMN; Báo cáo thống kê, phổ cập.  

- Đồng chí Đoàn Thị Thu Thuỷ: Tham mưu tổ chức thực hiện: Công tác 

TCCB; Công tác BHXH; Thanh tra - Kiểm tra. 

- Đồng chí Khổng Thị Thanh: Kế toán; Tham mưu xây dựng kế hoạch tài 

chính của toàn ngành và cơ quan. 

 - Đồng chí Nguyễn Tiến Đắc: Tổ trưởng Tổ điều kiện. Tham mưu, tổ chức 

thực hiện: Công tác Tổng hợp; Công tác Pháp chế; Thường trực Ban Thi đua, khen 

thưởng của ngành; Biên tập và phát triển Webiste của Phòng GD – ĐT;. 

 - Đồng chí Chu Minh Tuấn: Tham mưu, tổ chức thực hiện: Công tác KĐCL 

và Kế hoạch toàn ngành. 

 - Đ/c Đỗ Thị Vẻ: Văn thư kiêm Thủ quỹ; phụ trách việc nhận, sao in công văn 

đi, đến chuyển trong nội bộ cơ quan.  

 - Đ/c Nguyễn Thị Luyến: Nhân viên hành chính tạp vụ; phụ trách việc nhận, 

chuyển công văn đi, đến ngoài cơ quan. 



 29

- Đồng chí Nguyễn Thanh Tuyền: Tham mưu, tổ chức thực hiện: Công tác 

thống kê toàn ngành; Sách - Thư viện - Cơ sở vật chất, thiết bị trường học; Công 

nghệ thông tin.  

 2.3 Phân công cán bộ các tổ chuyên môn phòng theo dõi các trường: 

Cán bộ theo dõi 
Đơn vị (xã, thị trấn) 

Mầm non Tiểu học THCS 

Nguyễn Uý; Tượng Lĩnh; Lê Hồ Đ/c Tuyết Đ/c Ngà Đ/c Huệ 

Tân Sơn; Thụy Lôi; Nhật Tân Đ/c Quyên Đ/c Ngà Đ/c Vũ 

Đại Cương; Nhật Tựu;  Đồng Hoá Đ/c Tuyết Đ/c Toàn Đ/c Vũ 

Hoàng Tây; Văn Xá; Ngọc Sơn  Đ/c Quyên Đ/c Toàn Đ/c Thường 

Khả Phong; Ba Sao; Liên Sơn Đ/c Tuyết Đ/c Điệp Đ/c Thường 

Quế; Thi Sơn; Thanh Sơn Đ/c Quyên Đ/c Điệp Đ/c Huệ 
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MỐC THỜI GIAN VÀ NHỮNG CÔNG VIỆC CHÍNH 
( Kèm theo Kế hoạch năm học 2015-2016 

          số        /KH-PGD&ĐT ngày 15 /10/2015 của Phòng GD&ĐT Kim Bảng) 
                                                                  

                                                                                                                    Phụ lục 1 

 
Thời 
gian 

Nội dung công việc 

Tháng 
8/2015 

- Tiếp thu và tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn. 

- Phối hợp với Ban tuyên giáo Huyện uỷ mở lớp Bồi dưỡng chính trị hè cho 

CBQL và giáo viên. 

- Tổng kết năm học 2014-2015 và triển khai nhiệm vụ năm học 2015-2016. 

- Học tập và hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2015-2016.  

- Chỉ đạo các trường làm tốt công tác tựu trường, tuyển sinh, huy động trẻ ra 

lớp; tham mưu chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới. 

 
 
Tháng 
9/2015 
 

- Chỉ đạo các nhà trường tổ chức tốt " Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường" và 

khai giảng năm học 2015-2016. 

- Báo cáo sau khai giảng.  

- Điều tra, thống kê phổ cập. Kiểm tra công nhận phổ cập cấp huyện. 

- Góp ý kế hoạch năm học với các nhà trường. 

- Đăng ký xây dựng trường chuẩn Quốc gia năm học 2015-2016. 

- Mầm non chuẩn bị các đ/k đón đoàn kiểm tra phổ cập cấp tỉnh. 

- Tiểu học tập huấn phương pháp “Bàn tay nặn bột”. 

- Tiểu học b¸o c¸o thèng kª ®Çu n¨m häc EQMS. 

- Tiểu học kh¶o s¸t c¸c trêng ®¹t  chuÈn Quèc gia sau 5 n¨m vµ trêng ®Ò 

nghÞ chuÈn møc 2. 
- Tiểu học sinh ho¹t chuyªn m«n liªn trêng môn Tiếng việt CN lớp 1. 
- THCS tập huấn trải nghiệm sáng tạo. 
- Nộp kế hoạch, đăng kí xây dựng trường chuẩn QG, danh hiệu thư viện về Sở. 
- Thi HSG văn hóa lớp 9. 
- Hội thảo dạy học theo trường học mới (VNEN). 

 
 
 
 

Tháng 
10/2015 

 
 
 
 
 
 
 

* Mầm non: 
- Đón đoàn kiểm tra cấp Tỉnh kiểm tra khảo sát trường mầm non đạt chuẩn 

quốc gia. 

- Chỉ đạo các nhà trường tổ chức thi giáo viên giỏi cấp trường. 

- Bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL, GVMN  
- KiÓm tra ho¹t ®éng mét sè ®¬n vÞ trêng vµ nhãm líp mÇm non t thôc. 
* Tiểu học: 
- Chỉ đạo các trường tổ chức thi giáo viên dạy giỏi môn Toán-Tiếng Việt; môn 

Tiếng Anh cấp trường (bài năng lực thi dưới hình thức hùng biện Tiếng Anh).  

- Tổ chức hội nghị xây dựng tiêu chí đánh giá thi đua các trường tiểu học 

- Đón đoàn khảo sát của Sở GD&ĐT kiểm tra trường CQG mức 2 

- Đón đoàn kiểm tra PCGDTH đúng độ tuổi mức 2 của Ban chỉ đạo  PCGD 

tỉnh 

- Tập huấn GV mỹ thuật. 

- Sơ kết 4 năm dạy Tiếng Anh theo đề án 1400/BGD&ĐT 
- Sinh ho¹t chuyªn m«n liªn trêng.  
* THCS: 
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- Thi GV chủ nhiệm giỏi cấp huyện. 
- Bồi dưỡng HSG văn hóa lớp 9 cấp huyện. 
- Hội thảo Tiếng Anh, Toán cấp huyện. 
- Kiểm tra phổ cập GD, XMC. 
- Kiểm tra trường chuẩn sau 2,5 năm 

 
Tháng 
11/2015 

* Mầm non: 
- Tiếp tục thi giáo viên dạy giỏi cấp trường. 

- KiÓm tra ho¹t ®éng mét sè ®¬n vÞ.  

- Sinh hoạt chuyên môn cấp huyện. 

- Đón đoàn kiểm tra công nhận PCGDMNTENT cấp Tỉnh 

- Sơ kết rút kinh nghiệm 3 năm thực hiện Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi. 
* Tiểu học: 
- Hội thảo cấp huyện mô hình trường VNEN. 

- Chỉ đạo các trường tổ chức tốt ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11. 

- Bình xét giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường. 
- Sinh ho¹t chuyªn m«n liªn trêng. 

- Tham gia Olympic môn Tiếng Anh cấp tỉnh. 

- Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi môn Toán-Tiếng Việt cấp huyện. 
* THCS: 
- Thi Nghề phổ thông. 
- Tổ chức thi KHKT cấp huyện. 

 
Tháng 

12/2015 
 

* Mầm non: 
- Bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL,GVMN 

- Đón đoàn kiểm tra phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi của Bộ GD&ĐT. 

- Tổ chức Hội thi, triển lãm ĐDĐC tự làm bằng các nguyên vật liệu sẵn có của 

địa phương cấp trường. 

- Phát động phong trào trồng cây xanh, tạo môi trường xanh sạch đẹp trong 
trường mầm non. 
* Tiểu học: 
- Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi môn Toán-Tiếng Việt cấp huyện  

- Thi GV làm Tổng phụ trách giỏi cấp huyện. 

- Sinh hoạt chuyên môn cấp huyện. 

- Tiếp thu các lớp tập huấn chuyên môn. 

- Sở GD&ĐT thăm kiểm tra trường VNEN. 
* THCS: 
- Thi HSG TDTT cấp huyện. 
- Tổ chức Cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp cấp huyện. 
- Khảo sát chất lượng học kỳ I. 
- Dự thi Khoa học kĩ thuật  cấp tỉnh. 

Tháng 
01/2016 

 
 

* Mầm non: 
- TËp hîp sè liÖu thèng kª häc k× I göi Së. 

- B¸o c¸o, đánh giá thi đua học kì I. 

- Tổ chức Hội thi, triển lãm ĐDĐC tự làm bằng các nguyên vật liệu sẵn có của 

địa phương cấp huyện. 

- Bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL,GVMN 
- KiÓm tra ho¹t ®éng mét sè ®¬n vÞ. 

* Tiểu học: 
- Tham dự thi giáo viên dạy giỏi tỉnh môn Toán-Tiếng Việt cấp tỉnh. 
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- Tæ chøc cho häc sinh thi Olympic To¸n, TiÕng Anh cÊp huyÖn. 
- Tæ chøc chØ ®¹o kiÓm tra häc kú I  
- Tæ chøc s¬ kÕt häc kú I 
-  B¸o c¸o thèng kª gi÷a n¨m häc EQMS. 
- Sinh ho¹t chuyªn m«n liªn trêng. 
* THCS: 
- Cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp cấp tỉnh. 
- Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn giải quyết tình huống thực tiễn đối với 
học sinh trung học. 
- Thi IOE cấp huyện. 

 
Tháng 
02/2016 

* Mầm non: 
- KiÓm tra ho¹t ®éng mét sè ®¬n vÞ. 
- Bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL, GVMN. 
* Tiểu học: 
- Tiếp  thu các lớp các lớp tập huấn chuyên môn 

- Sinh hoạt chuyên môn cấp huyện. 

- Thi giáo viên dạy giỏi môn Tiếng Anh cấp huyện (bài năng lực thi dưới hình 
thức hùng biện Tiếng Anh) 
* THCS: 
-  Hội thi Tài năng Tiếng Anh (OTE). 
- Kiểm tra trường chuẩn sau 5 năm. 

 
Tháng 
3/2016 

* Mầm non: 
-  KiÓm tra ho¹t ®éng mét sè ®¬n vÞ trêng vµ nhãm líp mÇm non t thôc.  
- Tham dự Hội thi, triển lãm ĐDĐC tự làm bằng các nguyên vật liệu sẵn có của 
địa phương cấp Tỉnh. 
* Tiểu học: 
- Tæ chøc cho häc sinh thi Olympic To¸n, TiÕng Anh  cấp Tỉnh. 
- Sinh ho¹t chuyªn m«n liªn trêng. 
* THCS: 
- Thi Violympic Toán cấp huyện. 
- Dự thi KHKT cấp quốc gia. 
- Hội thảo môn Ngữ văn 9 cấp THCS. 
- Hội thi Giáo viên giỏi cấp huyện. 
- Thi IOE cấp tỉnh. 
- Tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh. 

 
Tháng 
4/2016 

 
 

* Mầm non: 
- Tổ chức Hội thi “Bé khéo tay” và triển lãm tranh của trẻ cấp trường. 

- Các xã,thị trấn hoàn thành việc tự đánh giá PCGDMNTENT. 
-  KiÓm tra ho¹t ®éng mét sè ®¬n vÞ trêng vµ nhãm líp mÇm non t thôc.  
- Đón đoàn kiểm tra của Tỉnh về  thẩm định trường mầm non đạt chuẩn quốc 

gia. 

* Tiểu học: 
- Kiểm tra, thẩm định trường chuẩn quốc gia sau 5 năm và mức 2 cấp huyện. 

- Kiểm tra, thẩm định thư viện chuẩn, thư viện tiên tiến cấp huyện. 

- Tæ chøc cho häc sinh thi Olympic To¸n, TiÕng Anh cấp Quốc gia. 

- Tham gia Olympic môn học: môn Toán và Tiếng việt cấp tỉnh. 
- Sinh ho¹t chuyªn m«n liªn trêng. 

* THCS: 
- Dự thi Violympic Toán cấp tỉnh. 
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- Kiểm tra chất lượng HSG lớp 6, 7, 8. 
- Thi HSG lớp 9 THCS cấp tỉnh. 
- Cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE) cấp quốc gia. 

 
 

 
Tháng 
5/2016 

* Mầm non: 
- Hoàn thành việc kiểm tra, công nhận phổ cập cấp huyện (trước ngày 

15/5/2016). 

- Tổng kết 3 năm thực hiện chuyên đề “Nâng cao chất lượng GD phát triển vận 

động cho trẻ trong trường mầm non”. 

- Tổng hợp số liệu thống kê, các loại báo cáo cuối năm. 

- Đón đoàn thẩm định cấp tỉnh kiểm tra thẩm định trường mầm non đạt chuẩn 

quốc gia. 

- Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình GDMN 

* Tiểu học: 
- Đón đoàn kiểm tra cấp Tỉnh về thẩm định công nhận trường chuẩn Quốc gia sau 5 

năm. 

- Tổ chức chỉ đạo  kiểm tra cuối năm học  

- Làm báo cáo thống kê cuối năm học EQMS 

- Chỉ đạo các trường tổng kết năm học, xét HS lớp 5 hoàn thành chương trình 
Tiểu học. 
* THCS: 
- Khảo chất lượng học kỳ II . 
- Các trường nộp báo cáo tổng kết về Phòng GD&ĐT. 

 
Tháng 
6/2016 

* Mầm non: 
-  Hướng dẫn các trường mầm non tổ chức 1/6 cho các cháu. 

- Bàn giao các cháu 5 tuổi cho trường tiểu học. 

- Các nhà trường làm kế hoạch trông hè, báo cáo lịch trực; làm kế hoạch tu sửa 

cơ sở vật chất. 

- Tham dự lớp tập huấn sử dụng đàn Oóc gan do Sở tổ chức. 
* Tiểu học: 
- Chỉ đạo xét HS HTCT tiểu học 

- Chỉ đạo các trường bàn giao HS về địa phương.  

- Kiểm tra việc xét HS lớp 5 hoàn thành chương trình Tiểu học và báo cáo Sở GD. 

- Xếp loại thi đua và duyệt thi đua các trường. 

- Báo cáo tổng kết  
* THCS: 
- Xét, công nhận tốt nghiệp THCS. 
- Tuyển sinh vào lớp 10 THPT. 

Tháng 
7/2016 

* Mầm non: 
- Các nhà trường tham mưu xây dựng cơ sở vật chất. 

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn hè 2016. 

* Tiểu học: 
Tiếp thu các lớp bồi dưỡng chuyên môn hè 2015 và chuẩn bị các điều kiện cho 
năm học mới. 
* THCS: 
- Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ  
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MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH NĂM HỌC 2015-2016 
(Kèm theo Kế hoạch năm học 2015-2016 

          số          /KH-PGD&ĐT ngày 15/10/2015của Phòng GD&ĐT Kim Bảng) 
                                                                  

                                                                                                                    Phụ lục 2 

 

STT Nội dung 
Kết quả đạt được 

năm học: 2014-2015 
Dự kiến 

năm học:  2015-2016 

1 

 
Tỷ lệ huy 
động học 
sinh đến 
trường. 

- Mầm non: 
Huy động được 273 nhóm, 
trong đó có 77 nhóm trẻ (trong 
đó có 6 nhóm trẻ tư thục) với 
2120/5720 = 37,06%; 
Mẫu giáo: 196 lớp, huy động 
5995/5995 = 100% (số lớp 5 
tuổi: 69 lớp huy động 
2030/2030 cháu = 100% kế 
hoạch). 
- Tiểu học: 

Huy động 9656 hs/328 lớp. 
Trong đó TS lớp 1: 1929/1929 
học sinh = 100%; lớp 5 có: 
1868/1868 học sinh = 100% 
- THCS: 

  Huy động 7553 hs/216 lớp 
TS lớp 6 (54 lớp): 1980/11980= 
100%; lớp 9 là 1842 hs/55 lớp. 

- Mầm non: 
huy động trẻ trong độ tuổi nhà 
trẻ ra lớp đạt 2016/5274 = 
38,2%; mẫu giáo huy động 
6670/6699 = 99,56%; riêng trẻ 5 
tuổi 1943/1943 đạt 100%  
- Tiểu học: 
Huy động 9776 hs/335 lớp 
(Trong đó TS lớp 1 (69 lớp):  
2041/2041 = 100%; lớp 5 
(63lớp):  1825/1825 = 100% 
- THCS: 

  Huy động 7580 hs/213 lớp 
TS lớp 6 (55lớp): 1965/1965 = 
100% học sinh; lớp 9 là 1864 học 
sinh/53 lớp. 

2 
Phổ cập 

Giáo dục: 

- 18/18 xã (thị trấn) được công 
nhận đạt phổ cập GDMN cho 
trẻ năm  tuổi.  
-18/18 xã (thị trấn) đạt 
PCGDTH đúng độ tuổi mức độ 
II. 
- Giữ vững PCGDTHCS. 

- Duy trì và giữ vững các tiêu 
chuẩn phổ cập GDMN cho trẻ 
năm tuổi 
- 18/18 xã (thị trấn) duy trì và giữ 
vững các tiêu chuẩn PCGDTH 
đúng độ tuổi mức độ II.  
- Giữ vững chắc PCGDTHCS. 

3 
Tỷ lệ  trẻ suy 
dinh dưỡng. 

Nhà trẻ :  
SDD CN:112/2120 = 5,47% 
SDD CC : 125/2120 =  5,9% 
Mẫu giáo: 
SDD CN: 320/5995 = 5,34% 
SDD CC: 355/5995 = 5,92% 

Nhà trẻ :  
SDD CN: 96/1952  =  4,91% 
SDD CC: 107/1952 =  4,85% 
Mẫu giáo: 
SDD CN: 324/6670 = 5,48% 
SDD CC: 357/6670 = 5,35% 

 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 

 
 
 
 
 
Chất lượng 
học sinh 
phổ thông: 

 
 

* HS Tiểu học: 
- Đánh giá về mức độ hình 

thành và phát triển năng lực :  

+ Đạt: 9636/9656 HS =99,79% 

+ CĐ: 20/9656 hs = 0,09% 

- Đánh giá về mức độ hình 

thành và phát triển phẩm chất :  

+ Đạt: 9648/9656HS = 99,92% 

+ CĐ: 8/9656 HS = 0,08 % 

* HS tiểu học: 
- 99,6 % học sinh hoàn thành 

nhiệm vụ học tập theo chuẩn 

kiến thức và kĩ năng các môn 

học. 

- 100% học sinh đạt mức độ 

hình thành và phát triển năng 

lực. 

- 100% học sinh đạt mức độ 
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- Số HS được khen thưởng: 

5241/9656 HS = 54,27% 

  + Xét hoàn thành lớp học: 
9636/9656 học sinh đạt 99,79%; 
  + Xét hoàn thành chương trình 
tiểu học: 1868/1868 đạt 100%. 

 
 
 
 
- Trung học cơ sở:  
+ Xếp loại hạnh kiểm 
Tốt: 6456/7553 = 85,48% 
Khá: 1015/7553 = 13,44% 
TB: 82/7553 = 1.09% 
 
+ Xếp loại học lực 
Giỏi: 1454/7553= 19,25% 
Khá: 3143/7553 = 41,61% 
TB: 2756/7553 = 36,49% 
Yếu: 188/7553 = 2,49 %  
Kém: 12/7553 = 0,16% 
+ Tốt nghiệp đạt: 
1870/1890 = 99,94%, trong đó: 
Khá, Giỏi 1141/1890 đạt 
61,01% 
+ Thi HSG cấp tỉnh: 27 giải. 
 

hình thành và phát triển phẩm 

chất. 

- 99,6 % học sinh hoàn thành 

chương trình lớp học 

- 100% học sinh lớp 5 được 

công nhận hoàn thành chương 

trình tiểu học.  

  - Giao lưu HSG Tiếng anh cấp 
tỉnh đạt kết quả cao. 

-  Trung học cơ sở:  
+ Xếp loại hạnh kiểm 
Tốt: 6317/7580= 83,3 % 
Khá: 1195/7580 = 15,7% 
TB: 68/7580  = 0,9% 
 
+ Xếp loại học lực 
Giỏi: 1345/7580 = 17,74% 
Khá: 32307580 = 42,61% 
TB: 2854/7580  = 37,65% 
Yếu: 151/7580 = 2 % (không có 
xếp loại kém). 
+ Tốt nghiệp đạt: 
1851/1864 = 99,3%, trong đó: 
Giỏi 386/1864 = 20,7%; 
Khá 779/1864 = 41,79%; 
TB 699/1864 = 37, 51%; 
+ Thi HSG cấp tỉnh trên: 48 giải 

5 

Xây dựng 
trường 
chuẩn quốc 
gia. 

- Đạt chuẩn mức độ II: Trường 
Tiểu học Văn Xá. 
- Công nhận mới: 03 trường 
(Mần non Khả Phong, THCS 
Nhật Tựu và THCS Liên Sơn) 
- Công nhận lại sau 5 năm: 12 
trường. 
 
 
 

- Xây dựng mới: 02 trường 
(Mầm non Đồng Hóa, THCS 
Nhật Tân) 
- Đạt chuẩn mức độ II: Giữ 
vững và duy trì 6 trường đạt 
chuẩn mức 2 (Mầm non Ba Sao, 
Thi Sơn, Nhật Tân; Tiểu học Thị 
trấn Quế, Ba Sao, Thi Sơn).  
- Công nhận lại: 02 trường mầm 
non, 01 trường tiểu học và 03 
trường THCS. 

 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Thi đua 
khen 

thưởng. 
 
 
 
 

- Huân chương lao động hạng 
Nhì: 02 tập thể. 
- Bằng khen của Bộ GD&ĐT: 3 
tập thể và 3 cá nhân. 
- Cờ thi đua xuất sắc UBND 
tỉnh: 3 tập thể.   
- Giấy khen của Sở GD&ĐT: 
11 tập thể và 14 cá nhân. 
- Giấy khen của UBND huyện: 
12 tập thể và 30 cá nhân. 
- Tập thể lao động xuất sắc: 15 

- Toàn ngành phấn đấu hoàn 
thành xuất sắc 14/15 lĩnh vực 
công tác. 
- Huân chương lao động hạng Ba 
1 tập thể. 
- Bằng khen của Thủ tướng 
Chính phủ: 3 tập thể và 3 cá 
nhân. 
- Bằng khen của Bộ GD&ĐT: 3 
tập thể và 3 cá nhân. 
- Cờ thi đua xuất sắc UBND tỉnh: 
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tập thể. 
- Tập thể lao động tiên tiến: 39 
tập thể. 
- Chiến sỹ thi đua: cấp tỉnh 5 cá 
nhân; cấp cơ sở 275 cá nhân. 
- Hoàn thành xuất sắc 11/15 lĩnh 
vực công tác. 

3 tập thể.   
- Giấy khen của Sở GD&ĐT: 15 
tập thể và 30 cá nhân. 
- Giấy khen của UBND huyện: 
15 tập thể và 250 cá nhân. 
- Tập thể lao động xuất sắc: 15 
tập thể. 
- Tập thể lao động tiên tiến: 39 
tập thể. 
- Chiến sỹ thi đua: cấp tỉnh 5 cá 
nhân; cấp cơ sở 250 cá nhân. 
 

              
 
 


