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Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 3/2018
và nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2018
A. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 3/2018
I. Công tác phát triển
1. Mạng lưới trường lớp:

Quy mô trường lớp được đảm bảo tốt theo đúng kế hoạch. Tổng số 86
trường và 01 Trung tâm GDNN&GDTX; 1.249 nhóm, lớp với 38.150 học sinh.
Trong đó:
+ Mầm non: 29 trường (28 trường công lập, 01 trường Tư thục; 321 nhóm,
lớp công lập = 8.928 trẻ; 51 nhóm lớp tư thục = 934 trẻ).
+ Tiểu học: 27 trường, 459 lớp - 13.758 học sinh.
+ THCS: 23 trường, 256 lớp - 8.711 học sinh.
+ THPT: 07 trường (trong đó: 04 trường công lập, 03 trường ngoài công lập; 145
lớp; 5.188 học sinh).
+ Trung tâm GDNN&GDTX: 01; 17 lớp với 631 học sinh độ tuổi THPT.
2. Duy trì sỹ số:
- Duy trì đảm bảo sĩ số học sinh, không có học sinh bỏ học đối với cấp Tiểu
học và THCS, tỷ lệ huy động trẻ ở cấp Mầm non đạt 100% so chỉ tiêu kế hoạch.
Tuy nhiên, sau Tết Nguyên đán 2018 số trẻ Mầm non nghỉ học và đi học không
đều còn số lượng đông (do thời tiết, sức khỏe trẻ ốm, không đảm bảo).
II. Công tác chuyên môn
1. Chuyên môn Mầm non:
- Duy trì sĩ số, huy động trẻ ra lớp tăng so với tháng 02/2018, đảm bảo kế
hoạch được giao.
- BGH các trường chỉ đạo thực hiện các hoạt động chuyên môn đúng kế
hoạch, chương trình thời khóa biểu các độ tuổi đã được phê duyệt theo quy định.
- Thực hiện có nền nếp các hoạt động học tập, vui chơi, ăn, ngủ, vệ sinh
trong các nhóm, lớp.
- Tổ chức cuộc thi: “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong
các cơ sở giáo dục mầm non” cấp cụm trường theo kế hoạch của Phòng GD&ĐT.
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- Hoàn thành việc kiểm tra kỹ thuật công tác kiểm định chất lượng giáo dục
lần 1 đối với trường MN: Việt Dân, Sơn Ca; lần 2 đối với các trường MN: Bình
Dương A, Họa Mi, Yên Đức, Hồng Thái Đông.
- Đã phối hợp với các bộ phận TCCB, KH-TV tổ chức duyệt kế hoạch phát
triển giáo dục; biên chế năm 2018-2019 đối với các trường MN công lập.
- Phối hợp với bộ phận thanh kiểm tra tổ chức kiểm tra việc bảo quản, sử
dụng thiết bị đồ dùng thiết bị trong các trường MN trên địa bàn thị xã theo nội
dung Công văn số 37/PGD&ĐT-KH ngày 16/01/2018 về việc hướng dẫn khắc
phục những tồn tại, hạn chế về công tác thiết bị dạy học từ năm học 2017-2018
và Công văn số 105/PGD&ĐT ngày 08/02/2018 về việc thống nhất chủng, loại,
thông số kỹ thuật khi mua sắm thiết bị CNTT và đồ dùng đồ chơi phục vụ dạy
học.
Tại thời điểm báo cáo (tháng 3/2018): Nhìn chung các trường đã triển khai
thực hiện tương đối tốt công tác bảo quản và sử dụng thiết bị, đồ dùng đồ chơi;
Đã lập hồ sơ theo dõi đồ dùng thiết bị chung của nhà trường; có biên bản bàn giao
đồ dùng, thiết bị cho các lớp; Các trường đã thành lập Ban kiểm tra về việc bảo
quản, sử dụng thiết bị đồ dùng đồ chơi và đã được thường xuyên kiểm tra, rà soát
công tác sử dụng và bảo quản thiết bị đồ dùng, đồ chơi tại các nhóm lớp trong nhà
trường; có biên bản kiểm tra của nhà trường đến giáo viên phụ trách các nhóm
lớp được cấp phát thiết bị.
Tổ chức giao lưu với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hải Hà về chuyên đề
“Xây dựng trường Mầm non lấy trẻ làm trung tâm” và cuộc thi “Xây dựng môi trường
giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở giáo dục mầm non” cấp huyện.
*Tồn tại:
- Một số Hiệu trưởng còn hạn chế về công tác quản lý và chỉ đạo, chưa lập
sổ kiểm kê, rà soát các thiết bị đồ dùng đồ chơi hiện có; Chưa lập đủ các loại hồ
sơ theo dõi tài sản (đồ dùng, thiết bị của nhà trường theo quy định); một số giáo
viên chưa khai thác hết hiệu quả, tính năng của một số thiết bị, đồ dùng đồ chơi
được trang cấp.
- Việc lưu trữ hồ sơ và các minh chứng liên quan đến công tác kiểm định
chất lượng GDMN của các trường còn hạn chế và chưa được khôi phục đầy đủ.
2. Chuyên môn Tiểu học:
- Các trường thực hiện đúng khung thời gian kế hoạch năm học và thực hiện
chương trình giáo dục tiểu học được ban hành theo Quyết định số 16/2006/QĐBGDĐT ngày 05/5/2006; điều chỉnh nội dung dạy học một cách hợp lý nhằm đáp
ứng yêu cầu, mục tiêu giáo dục tiểu học, phù hợp với đối tượng học sinh các vùng
miền, đồng thời từng bước thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp dạy học
theo hướng phát triển năng lực của học sinh. Thực hiện đúng quy định về đổi mới
đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 22. Duy trì tốt việc tổ chức các chuyên
đề cấp trường, cấp cụm.
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- Khuyến khích các trường tăng cường tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên
lớp, hoạt động trải nghiệm sáng tạo phù hợp với điều kiện từng trường. Trong
tháng 3/2018, các trường tiểu học tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày 8-3, các
hoạt động ngoại khóa giáo dục kỹ năng sống cho học sinh (TH Yên Thọ).
- Tích cực tổ chức các chuyên đề cấp trường như: TH Quyết Thắng, TH
Nguyễn Văn Cừ, TH An Sinh B.
- Tổ chức thành công ngày Hội viết chữ đẹp cấp tiểu học năm học 20172018. Ngày Hội có sự tham gia của 48 giáo viên và 348 học sinh (từ khối lớp 1
đến lớp 5) của 27 trường tiểu học trong toàn thị xã.
- Tổ chức nhiều hoạt hoạt động chào mừng ngày 8/3, 26/3 như: mít tinh, gặp
gỡ dâu-rể, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ ...
- Tham gia Hội thi giáo viên làm Tổng phụ trách Đội giỏi với 13 giáo viên
làm TPT Đội của 13 trường tiểu học tham gia Hội thi cấp thị xã.
- Tham gia 02 đợt tập huấn về nâng cao năng lực đánh giá thường xuyên các
môn học, hoạt động giáo dục theo Thông tư 22 và biểu tập huấn về tổ chức hoạt
động của phòng hỗ trợ Giáo dục hòa nhập trong các cơ sở giáo dục tiểu học trên
địa bàn tỉnh.
*Công tác quản lý, sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học:
- Phối hợp với bộ phận CSVC kiểm tra công tác bảo quản, sử dụng thiết bị,
đồ dùng dạy học của các nhà trường theo Công văn 116/PGD&ĐT ngày
21/02/2018. Tại thời điểm kiểm tra, các trường thực hiện tương đối tốt công tác
bảo quản và sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học. Các trường đã xây dựng kế hoạch
bảo quản, sử dụng, có biên bản bàn giao thiết bị, đồ dùng .... Tuy nhiên một số
trường chưa lập đủ các loại hồ sơ theo dõi tài sản theo quy định.
*Hoạt động của thư viện trường học:
- Chỉ đạo các trường duy trì tốt hoạt động của thư viện, phát huy có hiệu quả
tủ sách tại các lớp học. Đồng thời rà soát các tiêu chuẩn, hoàn thiện hồ sơ để công
nhận thư viện trường phổ thông theo quy định của Bộ GD&ĐT.
*Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ:
- Các hoạt động trong tháng đã hoàn thành theo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ
của đơn vị.
3. Chuyên môn Trung học cơ sở:
- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch, chương trình giáo dục, chú trọng nâng cao
chất lượng hoạt động chuyên môn. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc dạy học
theo chủ đề ở tất cả các bộ môn trong các nhà trường.
- Tham gia Hội đồng coi thi chọn HSG cấp tỉnh THCS năm học 2017-2018
đặt ở Đông Triều tổ chức vào ngày 05, 06/3/2018 đảm bảo an toàn, nghiêm túc,
đúng quy chế.
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- Tổ chức tốt việc bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi thị xã dự thi HSG cấp
tỉnh THCS năm học 2017-2018. Tổng số thí sinh dự thi: 271 em; tổng số thí sinh
đạt giải: 128 em trong đó: giải Nhất: 05; giải Nhì: 16; giải Ba: 45; giải KK: 62. So
với năm học 2016-2017 số giải tăng 06 giải và tăng 01 giải Nhất.
- Tham dự và chỉ đạo chuyên đề của các trường THCS thuộc khu vực 1 , khu
vực 4. Chỉ đạo các trường và các cụm trường tích cực xây dựng và thực hiện các
chuyên đề dạy học nhằm thực hiện có hiệu quả việc đổi mới phương pháp, hình
thức tổ chức dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá.
- Xây dựng kế hoạch thi nghề phổ thông cho học sinh lớp 8 theo hướng dẫn
của Sở GD&ĐT, chỉ đạo các trường THCS chuẩn bị về hồ sơ của học sinh, cơ sở
vật chất để tổ chức thi NPT cho học sinh khối 8 trong toàn thị xã. Năm học 20172018 có 1.850 học sinh đăng ký dự thi đặt tại 10 Hội đồng thi. So với năm học
2016-2017 số học sinh giảm 306 học sinh.
- Phối hợp với bộ phận kiểm tra tiến hành kiểm tra việc bảo quản và sử dụng
các thiết bị, đồ dùng dạy học của các trường THCS trong toàn thị xã. Qua kiểm
tra nhận thấy: Đa số các đơn vị làm tốt công tác bảo quản, chỉ đạo việc xây dựng
kế hoạch, quản lý, sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học sẵn có, tích cực ứng dụng
CNTT một cách hiệu quả. Tuy nhiên qua kiểm tra thực tế ở một số trường, công
tác sắp xếp TBDH chưa khoa học, gây khó khăn cho GV khi sử dụng.
- Phối hợp với Thị đoàn Đông Triều và chuyên môn Tiểu học tổ chức thành
công Hội thi giáo viên làm TPT Đội giỏi năm học 2017- 2018, có 28/50 các
trường TH, THCS có giáo viên TPT Đội tham gia dự thi. Kết quả 26/28 GV được
công nhận giáo viên làm TPT Đội giỏi, trong đó có 02 GV đạt xuất sắc là đồng
chí Nguyễn Thị Huệ - TH Hồng Thái Đông; đồng chí Dương Thị Thanh Huyền THCS Tràng An.
- Phối hợp với Trung tâm Truyền thông và văn hóa thị xã tiếp tục bồi dưỡng
đội tuyển điền kinh thị xã và tham gia giải điền kinh cấp tỉnh năm 2018 tổ chức
tại TP Cẩm Phả ngày 16-18/3/2018 với thành tích 07 HCV, 04 HCB và 02 HCĐ,
đạt Giải Nhì toàn đoàn.
- Kết quả Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 47, có 8.848 bức thư tham
gia dự thi. Có 12 đơn vị không tham gia dự thi. Cụ thể, khối THCS có: Bình
Dương, Nguyễn Huệ, Xuân Sơn, Kim Sơn, Hoàng Quế; Khối TH gồm các đơn vị:
Nguyễn Huệ, An Sinh A, An Sinh B, Tràng An, Bình Khê II, Hồng Phong, Hồng
Thái Đông.
- Cuộc thi Giao thông học đường có 7.147 học sinh tham gia dự thi (tuần 5
có 2.610, tuần 6 có 4.318 lượt).
- Phối hợp với Thị đoàn Đông Triều chỉ đạo các trường TH, THCS trên địa
bàn tổ chức tốt ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe” đối với trường TH; ngày hội “Tiến
bước lên Đoàn” đối với các trường THCS với các hoạt động phong phú hấp dẫn
lồng ghép giáo dục kỹ năng sống, phát động cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên
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nhi đồng; ngày hội STEM; phát động thực hiện chủ đề công tác năm 2018 "Bảo
vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên” của tỉnh Quảng Ninh,…
- Chỉ đạo triển khai cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018 tới các bộ, giáo viên các
trường MN, TH, THCS và học sinh THCS trong thị xã.
- Chỉ đạo các trường tích cực hưởng ứng “Giờ trái đất năm 2018” diễn ra từ
20h30’ đến 21h 30’ ngày 24/3/2018 nhằm giáo dục thế hệ trẻ nâng cao ý thức bảo
vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu, giữ gìn nguồn
tài nguyên của đất nước.
III. Tổ chức cán bộ và chế độ chính sách nhà giáo
1. Công tác Tổ chức cán bộ:
- Tiếp tục triển khai thực hiện theo Kết luận số 38-KL/TU của BTV Tỉnh ủy
Quảng Ninh. Tiếp tục tiến hành các lớp bồi dưỡng theo đúng lộ trình thực hiện
Kết luận số 38-KL/TU.
- Phối kết hợp với Ban Tổ chức Thị ủy, Phòng Nội vụ thị xã thực hiện công
tác bổ nhiệm lại cho các cán bộ quản lý đến thời gian bổ nhiệm lại theo đúng quy
trình.
- Phối kết hợp với các bộ phận chuyên môn, tài chính, kế hoạch thực hiện
xét duyệt kế hoạch biên chế cho các đơn vị và duyệt kế hoạch với Sở GD&ĐT,
Sở Nội vụ.
2. Chế độ chính sách nhà giáo:
- Thực hiện đúng chế độ, chính sách cho cán bộ, giáo viên, nhân viên theo
đúng quy định.
IV. Công nghệ thông tin
- Đăng ký nhiệm vụ KH&CN với UBND thị xã về “Xây dựng hệ thống tuyển
sinh trực tuyến” và “Tích hợp tính năng ngăn chặn virus vào hệ thống cổng thông
tin cho 78 đơn vị trường MN, TH và THCS” thuộc ngành GD&ĐT Đông Triều.
- Tiến hành thiết đặt thành công hệ thống camera giám sát của 10 trường TH
và 06 trường THCS đã có phần cứng theo tên miền đã quy ước. Tư vấn về việc
lắp đặt hệ thống camera giám sát cho 01 trường THCS đưa về cổng thông tin
trực thuộc hệ thống Phòng Giáo dục điện tử tại địa chỉ http://dongtrieu.edu.vn
- Xây dựng báo cáo đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ CNTT, tổ chức
triển khai giải pháp “Lớp học thông minh-Trường học thông minh” năm học
2017-2018 tính đến tháng 3/2018 báo cáo HĐND và UBND thị xã.
- Chuẩn bị tốt các điều kiện về CNTT tại buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm
xây dựng triển khai mô hình “Trường học thông minh” giữa Sở GD&ĐT tỉnh Yên
Bái, Sở GD&ĐT tỉnh Kiên Giang với Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh tại thị xã
Đông Triều.
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- Tham gia kiểm tra việc sử dụng đồ dùng dạy học, việc sử dụng các thiết bị
CNTT tại các 02 trường MN, 08 trường TH và 04 trường THCS trên địa bàn thị
xã.
- Xây dựng kế hoạch, tổ chức chuyên đề kỹ thuật ứng dụng các chức năng
của “Phòng học thông minh” thay thế các chức năng của phòng LAB để tổ chức
và dạy môn ngoại ngữ tại các trường Tiểu học, THCS.
- Xây dựng kế hoạch tổ chức ngày Hội KHCN ngành GD&ĐT Đông Triều
năm 2018, dự kiến tổ chức vào cuối tháng 5/2018 với các nội dung chủ yếu: ứng
dụng CNTT vào quản lý và dạy học; sản phẩm nghiên cứu và ứng dụng Khoa
học-Công nghệ; hội thi Khoa học kỹ thuật, thiết kế thiết bị, đồ dùng, đồ chơi phục
vụ dạy-học; sản phẩm giáo dục STEM.
- Phát động Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dịch vụ tỉnh Quảng Ninh lần thứ I
năm 2018; phát động Cuộc thi Sáng tạo Khoa học kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh lần
thứ VIII (2018-2019) tới toàn thể CBGV-NV, người lao động ngành GD&ĐT thị
xã.
- Triển khai cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018.
- Thực hiện các nhiệm vụ tổ chức truyền trực tuyến với Sở GD&ĐT qua hệ
thống trực tuyến video conference; tổ chức truyền trực tuyến với 78 trường qua
hệ thống trực tuyến website.
- Báo cáo Kế hoạch triển khai “Lớp học thông minh-Trường học thông
minh” của ngành GD&ĐT Đông Triều giai đoạn 2018-2021 với TT UBND thị
xã.
V. Công tác Kiểm tra
Kiểm tra thường xuyên về công tác VSATTP: 06 trường MN, TH; các
trường có đầy đủ hồ sơ về VSATTP, thường xuyên theo dõi và giám sát về an
toàn thực phẩm, khu vực chế biến thực phẩm đảm bảo an toàn về vệ sinh.
*Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham
nhũng:
- Thực hiện nghiêm túc công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời trong tháng
không có đơn thư, kiến nghị phản ánh.
*Cải cách hành chính
- Các trường MN, TH, THCS thực hiện tốt nền nếp, kỷ cương hành chính
đảm bảo chương trình, thời gian dạy và học.
- TTHC giải quyết trong tháng 3/2018: 01 thủ tục chuyển trường đối với học
sinh THCS.
VI. Công tác xây dựng và duy trì trường chuẩn Quốc gia, KĐCLGD
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- Phối hợp giữa các bộ phận chuyên môn, cơ sở vật chất tiếp tục kiểm tra
việc sử dụng và bảo quản đồ dùng, thiết bị dạy học, đồ chơi của các trường MN,
TH, THCS.
- Chỉ đạo các trường tiếp tục rà soát các tiêu chí và hoàn thiện hồ sơ làm việc
với đoàn công tác của Sở GD&ĐT công nhận chuẩn lại đối với các trường MN,
TH, THCS như đã xây dựng kế hoạch.
VII. Công tác khác
1. Công tác Kế hoạch:
- Hoàn thiện hồ sơ kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2018-2019, báo cáo
với Sở Giáo dục và Đào tạo.
2. Công tác thi đua, khen thưởng
*Kết quả triển khai công tác TĐKT:
- Thực hiện các Công văn hướng dẫn của UBND thị xã Đông Triều, Phòng
GD&ĐT đã hoàn thiện hồ sơ đăng ký thi đua năm 2018 cho 100% cán bộ, chuyên
viên, nhân viên Phòng GD&ĐT và gửi về HĐ TĐKT thị xã Đông Triều, HĐ
TĐKT Sở GD&ĐT Quảng Ninh.
- Hoàn thiện hồ sơ xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục năm
2018” cho 28 cá nhân trong toàn ngành và 05 cá nhân ngoài ngành Giáo dục, gửi
báo cáo về Sở GD&ĐT.
B. Trọng tâm công tác tháng 4/2018
I. Công tác phát triển, phổ cập giáo dục
- Tiếp tục thực hiện tốt việc duy trì và đảm bảo sĩ số lớp, theo Kế hoạch năm
học 2017-2018 đã được phê duyệt.
II. Công tác chuyên môn
1. Cấp Mầm non:
- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và
giáo dục trẻ đi vào nền nếp; duy trì tỷ lệ huy động trẻ đến trường lớp; lập hồ sơ
theo dõ sử dụng và bảo quản và các thiết bị đồ dùng đồ chơi theo quy định.
- Tổ chức Hội thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” cấp
thị xã; lựa chọn sản phẩm dự thi cấp tỉnh.
- Kiểm tra công tác đánh giá trẻ 5 tuổi theo bộ chuẩn và đánh giá trẻ theo
giai đoạn; Rà soát, đánh giá công tác quản lý, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm
vụ năm học, thực hiện chuyên đề xây dựng trường Mầm non lấy trẻ làm trung tâm
trong các trường Mầm non.
- Tiếp tục kiểm tra kỹ thuật lần 2 công tác KĐCLGD đối với 04 trường MN:
Thủy An, Đức Chính, Việt Dân, Sơn Ca; đề nghị Sở GD&ĐT đánh giá ngoài 02 trường
MN Bình Dương A và Họa Mi.
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- Chỉ đạo các trường MN tiếp tục duy trì, hoàn thiện và nâng cao chất lượng các
tiêu chuẩn; xây dựng báo cáo để để nghị công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia mức
độ 1, hoặc nâng chuẩn trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 theo kế hoạch năm 2018.
2. Cấp Tiểu học:
- Chỉ đạo các trường tiếp tục thực hiện hoạt động dạy học theo đúng chương
trình, thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn.
- Tổ chức Olympic các môn học và hoạt động giáo dục.
- Chỉ đạo các trường tiếp tục tăng cường quản lý và sử dụng có hiệu quả các
phòng học tiên tiến góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.
- Chỉ đạo các trường tích cực tổ chức hoạt động GDNGLL, trải nghiệm sáng
tạo phù hợp chủ đề của tháng 4 và điều kiện của các nhà trường.
- Tổ chức kiểm tra định kỳ giữa học kì II năm học 2017-2018.
- Chỉ đạo các trường thực hiện tốt công tác quản lý, khai thác và sử dụng
thư viện, đặc biệt là các thư viện mới được đầu tư theo Dự án của Tỉnh.
3. Cấp Trung học cơ sở:
- Chỉ đạo các đơn vị tiếp tục duy trì nền nếp chuyên môn, rà soát chương
trình thực hiện theo đúng quy định.
- Chỉ đạo các trường tiếp tục thực hiện các chuyên đề cấp trường và cấp cụm
trường, thực hiện tốt việc quản lý và sử dụng thiết bị dạy học.
- Hướng dẫn các trường chuẩn bị công tác ôn tập và tổ chức kiểm tra học kỳ
II.
- Phối hợp với bộ phận kiểm tra thực hiện kiểm tra một số trường THCS về
công tác chuyên môn và thực hiện nhiệm vụ năm học.
- Tổ chức họp giao ban với Hiệu trưởng (là Phó giám đốc TTHTCĐ) và giáo
viên biệt phái tại các TTHTCĐ xã, phường.
III. Tổ chức cán bộ và chính sách nhà giáo
1. Công tác Tổ chức cán bộ:
- Tiếp tục thực thiện và báo cáo tiến độ thực hiện ĐA 25 của ngành
GD&ĐT, đề án tinh giản biên chế theo Nghị định 108 theo lộ trình theo yêu cầu
của các cấp thẩm quyền.
- Phối hợp với Ban Tổ chức Thị ủy thực hiện luân chuyển cán bộ quản lý
theo đúng thời gian quy định và nhu cầu thực tế của các đơn vị.
- Tiếp tục rà soát định biên, biên chế các đơn vị, đề xuất với UBND thị xã
trình UBND tỉnh ký HĐLĐ cho các đơn vị còn thiếu theo đúng nhu cầu.
2. Chế độ chính sách nhà giáo:
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- Đề nghị UBND thị xã ra quyết định nâng lương, hưởng phụ cấp TNVK và
phụ cấp thâm niên nghề đúng kỳ hạn, làm thủ tục nghỉ hưu cho các đồng chí viên
chức thuộc diện đúng tuổi trong tháng 4/2018.
- Thu hồ sơ và hoàn thiện danh sách cán bộ, giáo viên diện đề nghị chuyển
hạng chức danh nghề nghiệp theo đúng quy định.
- Tiếp tục rà soát việc thực hiện các chế độ chính sách của viên chức, nhà
giáo và người lao động để kịp thời khắc phục các tồn đọng, bất cập trong việc
thực hiện các chế độ chính của viên chức và người lao động. Phổ biến, quán triệt
và thực hiện các chính sách đúng quy định trong các văn bản đã có hiệu lực, mới
có hiệu lực đối với viên chức và người lao động trong đơn vị.
IV. Công nghệ thông tin
- Tổ chức chuyên đề kỹ thuật ứng dụng các chức năng của “Phòng học thông
minh” thay thế các chức năng của phòng LAB để tổ chức và dạy môn ngoại ngữ
tại 02 trường Tiểu học và 02 trường THCS.
- Tiếp tục hoàn thiện Kế hoạch triển khai đề án “Lớp học thông minhTrường học thông minh” của ngành GD&ĐT Đông Triều giai đoạn 2018-2021,
để báo cáo TT Thị ủy Đông Triều.
- Tiếp tục triển khai thiết đặt hệ thống camera giám sát tại 02 đơn vị trường
TH và 01 trường THCS đã có phần cứng theo tên miền đã quy ước; Tư vấn, lắp
đặt hệ thống camera giám sát cho các trường MN, TH, THCS đưa về cổng thông
tin trực thuộc hệ thống Phòng Giáo dục điện tử tại địa chỉ
http://dongtrieu.edu.vn.
- Phối hợp với các trường triển khai các hạng mục trong giải pháp “Xây
dựng hệ thống tuyển sinh trực tuyến”.
- Phối hợp với các bộ phận chuyên môn và các đơn vị thuộc Phòng GD&ĐT
thực hiện các nhiệm vụ tổ chức truyền trực tuyến nhiệm vụ các cấp học, nhiệm vụ
đột xuất của Phòng GD&ĐT; kiểm tra thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 20172018 của các trường MN, TH và THCS thông qua kiểm tra trực tuyến.
V. Công tác kiểm tra
1. Công tác kiểm tra:
- Kiểm tra toàn diện: 05 trường (THCS Nguyễn Đức Cảnh, THCS Bình Dương,
TH Vĩnh Khê, MN Sao Mai, MN Nguyễn Huệ).
- Kiểm tra thường xuyên (không báo trước) công tác chăm sóc, nuôi dưỡng
và vệ sinh ATTP đối với các trường mầm non và các cơ sở Tư thục trên địa bàn
thị xã.
- Giải quyết các đơn thư mới phát sinh.
2. Cải cách hành chính:
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- Tiếp tục nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao
động về thực hiện Chính quyền điện tử tại đơn vị trường.
- Thực hiện Quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế làm việc,
Quy chế phân công đội ngũ cán bộ-viên chức-người lao động; kỷ luật, kỷ cương
hành chính trong nhà trường. Thực hiện việc đeo thẻ viên chức trong giờ làm
việc.
VI. Thi đua khen thưởng
- Thực hiện triển khai Công văn hướng dẫn nộp đề tài SKKN, GPST năm
học 2017-2018 tới toàn thể CB, GV, NV ngành GD&ĐT. Thành lập Hội đồng
chấm SKKN, GPST ngành GD&ĐT năm học 2017-2018, gửi kết quả về HĐ SK
thị xã theo quy định.
VII. Công tác khác
- Phối hợp với Trung tâm TT-VH thị xã thành lập đội tuyển bóng đá thiếu
niên, nhi đồng thị xã tổ chức huấn luyện để dự thi cấp tỉnh.
- Tập huấn giáo dục STEM cho các trường TH và THCS.
- Từ ngày 07/4 đến 14/4/2018 phối hợp với Trung tâm GDHN&GDTX tổ
chức thi Nghề phổ thông cho học sinh trong các trường THCS.
- Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng hoàn
toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018).
C. Kiến nghị, đề xuất:
- Không.
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 3/2018 và triển khai
nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 4/2018 của ngành Giáo dục và Đào tạo thị
xã./.
Nơi nhận:

TRƯỞNG PHÒNG

- Sở GD&ĐT (b/c);
- Các trường học trên địa bàn;
- Lưu: VT, THTĐ.

(Đã ký)

Lê Thu Trà
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