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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4/2018
và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2018
A. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4/2018
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; 325 nhóm,
lớp công lập = 9.011 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 sĩ 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.
II. Công tác chuyên môn
1. Chuyên môn Mầm non:
- Các trường Mầm non đã thực hiện nghiêm túc công tác chăm sóc, nuôi
dưỡng và giáo dục trẻ theo kế hoạch, duy trì tỷ lệ huy động trẻ đến lớp; một số
trường tại thời điểm (tháng 4) số trẻ ra trường, lớp vượt chỉ tiêu kế hoạch được
giao (MN Hoa Lan, MN Yên Thọ, MN Hoàng Quế, MN Hoa Phượng, MN Sao
Mai, MN Hồng Thái Đông, MN Xuân Sơn, MN An Sinh A, MN An Sinh B).
- Hoàn thành việc tổ chức và thực hiện cuộc thi “Xây dựng môi trường giáo
dục lấy trẻ làm trung tâm” cấp thị xã năm học 2017-2018.
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- Đón Đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo về Khảo sát thực trạng các
trường, cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn thị xã Đông Triều.
Hoàn thiện các biểu số liệu phục vụ công tác xây dựng Đề án “Phát triển giáo dục
mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2018-2025, định
hướng đến năm 2030”.
- Phối hợp với Bộ phận Thanh kiểm tra đã tổ chức kiểm tra toàn diện 02
trường Mầm non.
*Ưu điểm:
- Nhìn chung Ban Giám hiệu các trường đã chú trọng công tác quản lý và chỉ
đạo các hoạt động trong nhà trường; tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các hoạt
động chuyên môn cũng như các hoạt động khác theo kế hoạch và theo chỉ đạo của
Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch giáo
dục của giáo viên như: dự giờ, đánh giá việc tổ chức hoạt động theo kế hoạch,
theo nội dung chương trình.
- Thực hiện tốt nội dung cuộc thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm
trung tâm” các cấp; đặc biệt đã quan tâm đầu tư, chuẩn bị các điều kiện tham dự
cuộc thi cấp thị xã năm học 2017-2018 đạt kết quả tốt; Các đơn vị có sự chuẩn bị,
đầu tư công phu, sáng tạo trong việc xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm.
Nhiều trường đã tạo môi trường vật chất bên ngoài, môi trường bên trong lớp học
thân thiện, tận dụng và khai thác được hiệu quả các nhóm đồ dùng, đồ chơi tự tạo;
tạo điều kiện và thu hút được nhiều trẻ tham gia khám phá, trải nghiệm trong các
khu trải nghiệm một cách sinh động, hấp dẫn như: MN Việt Dân, MN Đức Chính,
MN Hoa Mai, MN Hưng Đạo, MN Hoa Anh Đào, MN Bình Minh, MN Kim Sơn,
MN Hoa Phượng, MN Sao Mai, MN Hoàng Quế.
- Một số trường đã tích cực tham mưu với lãnh đạo ngành, quan tâm đến
công tác đầu tư, sửa chữa, quy hoạch cải tạo lại sân, vườn chuẩn bị các điều kiện
cho việc kiểm tra công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 và
nâng chuẩn mức độ 2 vào tháng 10 và tháng 11/2018 như (MN Nguyễn Huệ, MN
Việt Dân, MN Hoa Anh Đào, MN Tràng Lương, MN Đức Chính, MN Kim Sơn).
- Về công tác nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe cho trẻ đã được quan tâm;
Các đơn vị trường thực hiện nghiêm túc việc nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ đảm bảo
vệ sinh, an toàn, thực hiện việc giao nhận thực phẩm đã đảm bảo có đủ hóa đơn,
có ký giao nhận giữa nhà trường và người giao bán; thể hiện được công khai hóa
tài chính thực đơn và cụ thể bữa ăn hàng ngày kịp thời; có lưu mẫu thức ăn và ghi
sổ kiểm thực 3 bước đầy đủ; xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh theo mùa
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… đảm bảo đúng theo chỉ đạo của Ngành (Công văn số 277/PGD&ĐT ngày
02/4/2018 về việc thực hiện tổ chức hoạt động bán trú và tăng cường công tác
đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong mùa Xuân Hè trong các cơ sở giáo dục).
- Các trường có hệ thống camera giám sát, đã phối hợp với tổ CNTT đưa hệ
thống lên internet định danh tên miền csmc-mn … dongtrieu.edu.vn để công khai
hóa các hoạt động giáo dục của trường với phụ huynh học sinh và nhân dân thông
qua việc sử dụng máy tính, thiết bị cầm tay thông minh có kết nối internet để
giám sát từ xa, đã góp phần nâng cao chất lượng môi trường giáo dục của nhà
trường.
*Tồn tại:
- Một số trường chưa quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn trọng
tâm của tháng, thiếu sự chỉ đạo đầu tư cho việc thực hiện cải tạo môi trường giáo dục
theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm; chưa có sự thay đổi diện mạo của nhà trường
trong việc cải tạo, xây dựng môi trường, hạn chế việc cho trẻ được trải nghiệm với các
hoạt động bên ngoài môi trường vật chất hoặc mọi hoạt động diễn ra trong nhà trường
(trong và ngoài) lớp học mới chỉ mang tính trang trí mà chưa quan tâm đến hiệu quả sử
dụng và sự trải nghiệm, hoạt động của trẻ. Việc xây dựng, bổ sung cơ sở vật chất
(CSVC) cảnh quan của nhà trường chưa có thiết kế quy hoạch tổng thể phù hợp với
điều kiện về diện tích, địa hình của mỗi trường và phù hợp với tình hình phát triển kinh
tế - xã hội và đặc điểm của mỗi địa phương; chưa phát huy và gắn kết được với các
hạng mục, công trình khi thực hiện công tác XHH, công tác xây dựng trường đạt chuẩn
Quốc gia.
- Đối với trường mầm non ngoài công lập, các cơ sở GDMN tư thục: Chủ đầu tư
trường MN Huy Hoàng sử dụng diện tích mặt bằng và hệ thống các phòng học, phòng
phụ trợ để phục vụ cho hoạt động giáo dục ít so với tổng thể mặt bằng và hệ thống
phòng đã được phê duyệt theo đề án đề nghị thành lập trường. Công tác quản lý của
trường mầm non tư thục Huy Hoàng còn buông lỏng; hồ sơ quản lý giáo viên không
đảm bảo tính pháp lý, không có kế hoạch chỉ đạo thực hiện một số hoạt động nhiệm vụ
chuyên môn trong năm học theo chỉ đạo của ngành;... Việc huy động trẻ đến lớp của
trường đạt 30% so với kế hoạch năm học 2017-2018 (tại thời điểm kiểm tra toàn
trường có 32 trẻ ở các độ tuổi).
2. Chuyên môn Tiểu học:
- Các trường cụm 2 và cụm 3 tổ chức chuyên đề cấp cụm với các nội dung
đổi mới phương pháp dạy học như phương pháp bàn tay nặn bột, dạy học theo
phương pháp mỹ thuật của Đan Mạch.
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- Tham gia kiểm tra toàn diện đối với trường TH Vĩnh Khê theo kế hoạch
của Phòng GD&ĐT.
- Kiểm tra công tác xây dựng thư viện theo các tiêu chuẩn thư viện trường
phổ thông tại các trường (TH An Sinh A, TH Bình Khê I, TH Bình Khê II, TH
Tràng An, TH Tràng Lương, TH Đức Chính, TH Xuân Sơn, TH Hồng Thái
Đông), kết quả như sau:
+ Đa số các trường đều tích cực xây dựng cơ cở vật chất, bổ sung mua sắm
tài liệu, sắp xếp thư viện khoa học, có đầy đủ hồ sơ sổ sách theo đúng quy định
(TH Đức Chính, TH Xuân Sơn, TH Tràng An). Một số trường tích cực trong việc
xây dựng thư viện xanh (TH An Sinh A, TH Hồng Thái Đông).
+ Một số trường chưa tiến hành thanh lý các ấn phẩm và tài liệu theo đúng
quy trình (TH Bình Khê I, TH Hồng Thái Đông). Một số thư viện tài liệu sách
sách báo chưa phong phú đa dạng.
- Các trường tổ chức kiểm tra giữa học kỳ 2 năm học 2017-2018 nghiêm túc,
đúng tiến độ. Thực hiện đánh giá học sinh theo Thông tư 22.
3. Chuyên môn Trung học cơ sở:
- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch, chương trình giáo dục; với những môn
chậm chương trình nhà trường bố trí dạy bù đảm bảo đúng tiến độ, không cắt xén
dồn ép chương trình. Chú trọng đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát
triển năng lực người học. Song song với việc dạy chương trình, giáo viên hướng
dẫn học sinh tự ôn tập để chuẩn bị kiểm tra cuối kỳ.
- Chỉ đạo các trường THCS tổ chức ôn tập cuối kỳ và kiểm tra học kỳ II theo
đề chung cho học sinh khối 9 toàn thị xã vào 03 ngày 26, 27, 28/4/2018.
- Tổ chức thành công kỳ thi Nghề phổ thông và xét cấp chứng chỉ NPT năm
2018 cho học sinh khối 8 của các trường THCS trên toàn thị xã, cụ thể: Tổng số
thí sinh dự thi: 1.840 trong đó 1.839 học sinh xếp loại Giỏi (đạt 99,95); 01 học
sinh xếp loại khá (chiếm 0,05%).
- Dự và chỉ đạo chuyên đề cấp cụm trường của các trường THCS thuộc khu
vực 2 và cụm 5; Các chuyên đề được đầu tư, chuẩn bị chu đáo, bám sát nhiệm vụ
năm học; Ban Giám hiệu các trường và giáo viên tích cực tham gia các hoạt động
của chuyên đề đảm bảo tính đổi mới, sáng tạo trong dạy và học, sử dụng có hiệu
quả phòng học thông minh và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học,
tích hợp giáo dục đạo đức cho hoc sinh.
- Tham gia Đoàn kiểm tra toàn diện đối với trường THCS Nguyễn Đức
Cảnh.
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- Chỉ đạo các trường tiếp tục thực hiện công tác BDTX cán bộ quản lý, giáo
viên.
- Chỉ đạo các trường tiếp tục tham gia Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên
nhi đồng tỉnh Quảng Ninh, hoàn thiện các sản phẩm tham gia dự thi cấp thị xã
vào tháng 5/2018.
*Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ:
- Các hoạt động trong tháng đã hoàn thành theo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ
của cấp học.
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.
- Trình Thường trực Thị ủy đề xuất kế hoạch tổ chức thi tuyển các chức
danh cán bộ quản lý cho các đơn vị còn thiếu và một số đơn vị có cán bộ quản lý
về nghỉ hưu theo chế độ trong quý II và quý III.
- Thực hiện báo cáo các số liệu theo yêu cầu của Sở GD&ĐT và các cấp.
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.
- Phối hợp với Phòng Nội vụ thị xã hướng dẫn các đơn vị hoàn thiện hồ sơ đề
nghị chuyển hạng chức danh nghề nghiệp cho cán bộ, giáo viên các trường.
- Chỉ đạo các đơn vị rà soát thông tin hồ sơ viên chức của ngành với thông tin
hồ sơ đảng để thực hiện chế độ chính sách theo đúng quy định.
- Phối kết hợp với Phòng Nội vụ thị xã, chỉ đạo các đơn vị đăng ký tham gia
các lớp chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp theo quy định.
IV. Công nghệ thông tin
- Tiến hành thiết đặt thành công hệ thống camera giám sát của 02 trường TH
và 01 trường THCS đã có phần cứng theo tên miền đã quy ước.
- Xây dựng dự thảo đề án “Lớp học thông minh - Trường học thông minh”
ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều, giai đoạn 2018-2021” trình
Thường trực UBND thị xã.
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- Tham gia kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ CNTT của các trường MN, TH
và THCS trên địa bàn thị xã theo kế hoạch.
- Chuẩn bị các điều kiện về hạ tầng CNTT 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 Khoa học Công nghệ ngành GD&ĐT
thị xã Đông Triều năm 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 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.
- Phối hợp với chuyên môn Mầm non thực hiện công tác tuyên truyền Hội
thi xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở giáo dục
Mầm non.
- Tổ chức tập huấn, bàn giao thiết bị chứng thư số cho một số đơn vị trường
MN, TH và THCS trên địa bàn thị xã được cấp bổ sung.
V. Công tác Kiểm tra
- Thực hiện kiểm tra toàn diện năm học đối với 04 đơn vị trường học (MN
Sao Mai, MN Nguyễn Huệ, TH Vĩnh Khê, THCS Nguyễn Đức Cảnh).
*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 4/2018: 01 thủ tục chuyển trường đối với học
sinh THCS.
VI. Công tác khác
- Giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm về giáo dục STEM cho các trường
TH và THCS.
- Chỉ đạo các trường TH và THCS tổ chức "Ngày Sách Việt Nam" với các
hoạt động thiết thực, bổ ích và ý nghĩa.
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- Phối hợp với Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã lựa chọn VĐV các
đội bóng đá Thiếu niên, Nhi đồng của thị xã; cử huấn luyện viên tham gia huấn
luyện để tham gia giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng tỉnh Quảng Ninh (tổ chức
vào đầu tháng 5/2018).
- Chỉ đạo các nhà trường tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn
trường học.
*Công tác Kế hoạch, cơ sở vật chất:
- Kiểm tra, rà soát nhu cầu sử dụng thiết bị, đồ dùng, đồ chơi các trường
Mầm non theo nội dung Công văn 624/SGD&ĐT ngày 29/3/2018.
- Hướng dẫn các trường THCS trong việc thu gom hóa chất thí nghiệm và
thực hành đã qua sử dụng và quá hạn báo cáo Sở GD&ĐT.
- Hướng dẫn và triển khai công tác sách - thư viện chuẩn bị cho năm học
2018-2019.
- Tham gia Đoàn giám sát việc triển khai hoạt động của các điểm trường, các
trường đã đạt chuẩn Quốc gia trên địa bàn thị xã theo nội dung Quyết định số
01/QĐ-HĐND ngày 15/3/2018 của Hội đồng nhân dân thị xã.
- Kiểm tra rà soát CSVC các trường trong kế hoạch cải tạo sửa chữa năm
2018 đảm bảo điều kiện dạy và học và công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia.
*Công tác thi đua, khen thưởng:
*Kết quả triển khai công tác TĐKT:
- Hoàn thiện hồ sơ đăng ký đề nghị xét thi đua năm học 2017-2018.
- Tiếp tục tuyên truyền và triển khai các văn bản hướng dẫn về công tác thi
đua, khen thưởng của các cấp; Rà soát, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét Giải thưởng
Vừ A Dính năm 2018 (01 cá nhân, 01 tập thể); Giới thiệu tấm gương điển hình
trong công tác dạy và học, gương người tốt việc tốt của 11 giáo viên và 09 học
sinh gửi về Sở GD&ĐT.
- Thành lập Hội đồng chấm SKKN, GPST ngành Giáo dục và Đào tạo năm
học 2017-2018, xét và hoàn thành hồ sơ gửi về Hội dồng chấm SKKN, GPST thị
xã Đông Triều.
B. Trọng tâm công tác tháng 5/2018
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.
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II. Công tác chuyên môn
1. Cấp Mầm non:
- Tiếp tục huy động và duy trì sĩ số trẻ ra nhóm, lớp đảm bảo kế hoạch giao.
Tổ chức thực hiện nghiêm túc chương trình GDMN theo kế hoạch; đảm bảo nội
dung, chương trình các độ tuổi và hoàn thành chương trình GDMN đúng thời
gian quy định (kết thúc học kỳ II ngày 24/5/2018; kết thúc năm học 30/5/2018).
- Tiếp tục thực hiện kiểm tra kỹ thuật công tác Kiểm định chất lượng giáo
dục các trường MN Việt Dân, MN Thủy An, MN Đức Chính, MN Sơn Ca theo kế
hoạch; Đánh giá ngoài 02 trường MN Bình Dương A và MN Họa Mi.
- Kiểm tra việc đánh giá trẻ theo giai đoạn; Đánh giá trẻ 5 tuổi theo bộ
chuẩn; Tổng hợp trẻ mẫu giáo 5 tuổi, hoàn thành phổ cập GDMNCTENT năm
2017.
- Đánh giá xếp loại viên chức hàng năm theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên
mầm non.
- Đánh giá xếp loại Hiệu trưởng mầm non theo chuẩn Hiệu trưởng trường
mầm non.
- Chỉ đạo các trường tiếp tục đầu tư, cải tạo cơ sở vật chất chuẩn bị các điều
kiện cho việc kiểm tra kiểm tra công nhận trường MN đạt chuẩn Quốc gia mức độ
1 và nâng chuẩn mức độ 2 vào tháng 10, 11/2018.
- Rà soát số liệu có liên quan, báo cáo cuối năm học.
2. Cấp Tiểu học:
- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn qua hệ thống Trường học kết nối về nâng
cao năng lực phương pháp dạy học tích cực.
- Kiểm tra cuối năm học 2017-2018.
- Đánh giá ngoài 02 trường Tiểu học: Kim Đồng và Quyết Thắng.
- Hoàn thiện các báo cáo: Đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp
giáo viên; Công tác Y tế trường học; Bồi dưỡng thường xuyên; Báo cáo chất
lượng cuối năm.
3. Cấp Trung học cơ sở:
- Chỉ đạo các trường THCS hoàn thiện chương trình cho học sinh lớp 9,
hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét công nhận cho học sinh khối 9; tổ chức ôn tập 03
môn thi tuyển sinh cho học sinh có nhu cầu và hướng dẫn học sinh khối 9 có nhu
cầu tham gia thi tuyển sinh lớp 10 THPT làm và nộp hồ sơ dự thi đúng quy định.
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- Các trường tiếp tục thực hiện tốt việc quản lý và sử dụng thiết bị dạy học,
đặc biệt là tăng cường hiệu quả sử dụng phòng học thông minh và ứng dụng công
nghệ thông tin có hiệu quả trong giảng dạy.
- Thực hiện giảng dạy đúng tiến độ chương trình, không cắt xén, dồn ép
chương trình, hướng dẫn học sinh ôn tập cuối kỳ và tổ chức cho học sinh khối 6,
7, 8 kiểm tra học kỳ II theo đề chung trong toàn thị xã.
- Hoàn thiện điểm, tổng hợp kết quả 2 mặt giáo dục của học sinh, báo cáo về
Sở GD&ĐT đúng thời gian quy định.
- Kiểm tra hồ sơ đề nghị công nhận tốt nghiệp đối với học sinh lớp 9 THCS.
Duyệt kết quả tốt nghiệp lớp 9 THCS, tổng hợp kết quả, báo cáo về Sở GD&ĐT.
- Chỉ đạo các trường tiếp thục thực hiện công tác BDTX, tổ chức kiểm tra
đánh giá và xếp loại BDTX cho cán bộ giáo viên, hoàn thiện hồ sơ BDTX của
đơn vị, báo cáo kết quả về Phòng GD&ĐT.
- Tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp thị xã năm 2018.
- Cử cán bộ, giáo viên tham gia coi thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học
2018-2019 theo yêu cầu của Sở GD&ĐT.
- Tổ chức cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp thị xã, nhằm tuyên
dương những tập thể và cá nhân tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi; lựa chọn
và hoàn thiện các sản phẩm có chất lượng để dự thi cấp tỉnh.
- Tham mưu UBND thị xã thành lập Ban chỉ đạo và phối hợp với Sở
GD&ĐT tổ chức kỳ thi Tuyển sinh vào 10 THPT và THPT quốc gia an toàn,
đúng quy chế.
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.
- Hoàn thiện nhập dữ liệu hồ sơ trên hệ thống quản lý nhân sự MISA do thị
xã chỉ đạo.
2. Chế độ chính sách nhà giáo:
- 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 5/2018.
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- 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.
- Tổ chức cho các đơn vị đăng ký tham gia tự nguyện bồi dưỡng kiến thức
về quản lý nhà nước cho đội ngũ cán bộ nguồn của ngành.
IV. Công nghệ thông tin
- Tổng hợp hồ sơ đánh giá, xếp loại ứng dụng CNTT của các trường MN,
TH và THCS trên địa bàn.
- Thực hiện các nhiệm vụ tổ chức truyền trực tuyến với Sở GD&ĐT qua hệ
thống trực tuyến video conference.
- 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 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 2017-2018 của các
trường MN, TH và THCS thông qua kiểm tra trực tuyến và kết hợp với bộ phận
Thanh kiểm tra của Phòng GD&ĐT.
V. Công tác kiểm tra
1. Công tác kiểm tra:
- 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:
- 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
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- Hướng dẫn các trường hoàn thiện hồ sơ thi đua cuối năm; Hội đồng thi
đua, khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo xét, đề nghị công nhận, khen
thưởng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo đúng quy định.
- Tổ chức Lễ tuyên dương khen thưởng học sinh đạt thành tích xuất sắc
năm học 2017-2018.
VII. Công tác khác
- Chỉ đạo các trường tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thành lập Đội
TNTP Hồ Chí Minh và kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5.
- Tổ chức ngoại khóa: “Ngày hội kỹ năng sống - Trải nghiệm sáng tạo”.
- Tiếp tục phối hợp với Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã huấn
luyện và tổ chức cho đội bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng tham gia giải đấu cấp
tỉnh từ ngày 07/5/2018 đến 12/5/2018.
- Tổ chức sinh hoạt chính trị toàn Ngành nhân dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ
tịch Hồ Chí Minh 19/5.
- Tổ chức Hội thi “Tin học trẻ” lần thứ VIII - năm 2018.
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4/2018 và triển khai
nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 5/2018 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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