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BÁO CÁO
Tình hình thực hiện các nhiệm vụ công tác trong quý IV/2017
và phƣơng hƣớng, nhiệm vụ trọng tâm quý I năm 2018
Căn cứ kế hoạch năm học 2017-2018 đối với giáo dục mầm non, giáo dục
phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh;
Thực hiện kế hoạch Hội nghị Giao ban Trưởng phòng Giáo dục và Đào
tạo, Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã và các đơn vị trực
thuộc, Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác
quý IV/2017 đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý I/2018 với
những nội dung cụ thể như sau:
I. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA NGÀNH ĐẠT ĐƢỢC
TRONG THỜI GIAN QUA
1. Tổ chức kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982–
20/11/2017)
- Sở GD&ĐT đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tổ chức thành công buổi họp
mặt kỷ niệm 35 năm nhày Nhà giáo Việt Nam vào ngày 17/11/2017. Buổi họp
mặt kỷ niệm được quan tâm, chuẩn bị chu đáo từ công tác xây dựng, ban hành kế
hoạch đến việc phân công cụ thể cho các tiểu ban; đặc biệt buổi họp mặt kỷ niệm
đã tạo điều kiện để lãnh đạo tỉnh, nhà giáo lão thành, cán bộ quản lí, giáo viên
được gặp gỡ, trao đổi về những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và
đào tạo tỉnh nhà.
- Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT đã chỉ đạo, hướng dẫn các cấp quản lý giáo
dục, các cơ sở giáo dục tích cực xây dựng kế hoạch, phong trào thi đua lập thành
tích chào mừng kỷ niệm 35 năm, ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 –
20/11/2017). Kết quả, có nhiều phong trào văn hóa, thể dục thể thao (bóng
chuyền nam, nữ, thi hát karaoke, ...) được diễn ra ở nhiều địa phương một cách
sôi nổi, thiết thực.
2. Công tác chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia
- Sở GD&ĐT tỉnh Hậu Giang xây dựng Kế hoạch số 74/KH-SGDĐT
ngày 1010/2017 về việc bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi tham gia k thi chọn
học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2018 một cách kịp thời và phù hợp với tình
hình của các cơ sở giáo dục. Đồng thời, các phòng chuyên môn, chức năng đã
tham mưu ban hành Quyết định số 870/QĐ-SGDĐT, ngày 06/10/2017 về việc
thành lập Nhóm giáo viên bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi tham gia k thi
chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2018, có 40 giáo viên tham gia bồi
dưỡng tại các trường THPT có học sinh tham gia đội tuyển và có thế mạnh về
chất lượng của các môn.

- Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành có liên quan (Điện lực, Y tế,
Công an, ...) để đảm bảo các điều kiện tốt nhất phục vụ cho k thi chọn học sinh
giỏi quốc gia được tổ chức từ ngày 09/01/2018 đến 16 giờ ngày 13/01/2018.
- Thành lập các Đoàn coi thi chọn học sinh học sinh giỏi quốc gia đến tỉnh
Đồng Tháp và Thành phố Hồ Chí Minh; bên cạnh đó, Sở cũng tổ chức Hội đồng
thi tại tỉnh nhà và đón tiếp 02 Đoàn làm công tác coi thi đến từ tỉnh Bình Thuận
và tỉnh An Giang.
- Nhằm động viên, khuyến khích Đội tuyển thi chọn học sinh giỏi quốc
gia năm 2018, Sở GD&ĐT tổ chức Lễ ra quân Đội tuyển thi chọn học sinh giỏi
quốc gia năm 2018 khí thế đồng thời có những phần quà cho đội tuyển học sinh
giỏi và các giáo viên tham gia công tác bồi dưỡng.
- Hiện công tác tổ chức học sinh giỏi đã hoàn tất, đang chờ kết quả chấm
từ Bộ GD&ĐT.
3. Công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2017
- Trong tháng 12/2017, Sở GD&ĐT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành
Quyết định số 2333/QĐ-UBND, ngày 08/12/2017 về việc thành lập Đoàn kiểm
tra công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2017. Tính đến thời điểm hiện
tại, Đoàn kiểm tra đã hoàn thành công việc kiểm tra đối với các huyện, thị xã,
thành phố. Qua công tác kiểm tra, Đoàn đã có nhận xét những mặt mạnh cũng
như chỉ ra những mặt hạn chế cho các địa phương rút kinh nghiệm trong chỉ đạo,
tổ chức thực hiện công tác này trong năm 2018 và những năm tiếp theo.
- Về chuẩn bị các điều kiện để tổng kết công nhận các huyện, thị xã, thành
phố đạt chuẩn PCGD, XMC năm 2017 đang được các phòng chuyên môn liên
quan hoàn tất. Dự kiến tổ chức tổng kết vào tuần đầu của tháng 02/2018.
4. Công tác trƣờng đạt chuẩn quốc gia
- Đến cuối tháng 12/2017, tổng số trường đạt chuẩn quốc gia của tỉnh là
188/340 trường, đạt tỷ lệ 55,29%, đạt chỉ tiêu Nghị quyết năm 2017 giao (5560%). Cụ thể:
+ Mầm non, mẫu giáo: 52/85 trường
+ Giáo dục tiểu học:
83/170 trường
+ Trung học cơ sở:
44/62 trường
+ Trung học phổ thông: 09/23 trường
- Công tác trường đạt chuẩn quốc gia tiếp tục được quan tâm, theo Nghị
quyết năm 2018, toàn tỉnh phải đạt tỷ lệ từ 60-65%.
5. Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lƣợng chuyên môn
- Chỉ đạo các cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục thống kê, rà
soát những học sinh có học lực yếu để có kế hoạch bồi dưỡng, phụ đạo kịp thời.
Tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng
giáo dục và đào tạo thông qua việc tăng tiết, phụ đạo học sinh yếu kém, bồi
dưỡng học sinh giỏi.
- Tổ chức các cuộc hội thảo chuyên đề về chuyên môn thuộc cấp học; tổ
chức họp hội đồng bộ môn, họp tổ mạng lưới để đánh giá hiệu quả hoạt động,
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rút kinh nghiệm trong thời gian qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp
cho thời gian tới.
- Tập trung tổ chức kiểm tra đánh giá học sinh cuối học k I năm học
2017-2018. Quan tâm thực hiện tốt công tác kiểm định và đánh giá ngoài đối với
các cơ sở giáo dục.
- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và tổ
chức các hoạt động giáo dục, phát huy hiệu quả phần mềm quản lý giáo dục của
ngành. Đảm bảo tốt công tác thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ
thông tin, khoa học - công nghệ vào công tác quản lý và giảng dạy.
- Phát huy vai trò của công tác thanh tra nhân dân, thanh tra chuyên
ngành, sự giám sát của các đoàn thể trong và ngoài ngành đối với các hoạt động
giáo dục và đào tạo.
- Các đơn vị quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục có sự chuyển biến trong
công tác truyền thông (xây dựng kế hoạch truyền thông của đơn vị, trang bị các loại
sách, báo cần thiết, làm mới website của đơn vị, tin bài gửi về Cổng thông tin của
Sở càng ngày phong phú, đặc biệt là điển hình gương nười tốt, việc tốt,...); tuyên
truyền kịp thời các chủ trương, giải pháp quản lý và đổi mới giáo dục.
- Phối hợp với Công đoàn Giáo dục tỉnh tổ chức đối thoại với Phòng
GD&ĐT huyện Long Mỹ và Phòng GD&ĐT huyện Châu Thành, để qua đó tháo
gỡ các khó khăn, vướng mắc của ngành đồng thời có những chỉ đạo, điều hành
trong công tác quản lý kịp thời, hiệu quả.
- Thực hiện đạt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2017 đối với lĩnh vực
giáo dục và đào tạo.
6. Một số công tác khác
- Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nghiêm túc các
khoản thu đồng thời chấn chỉnh tình hình lạm thu đầu năm học đối với một vài
cơ sở giáo dục.
- Triển khai các tiêu chí thi đua năm học 2017-2018 đến các đơn vị trực
thuộc Sở.
- Tăng cường công tác quản lý dạy thêm, học thêm, dạy học 02 buổi/ngày
đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.
- Tăng cường công tác truyền thông, nhân rộng các nhân tố điển hình, các
hoạt động đổi mới, sáng tạo, các tấm gương người tốt, việc tốt của cơ sở gửi để
tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ƣu điểm
- Các cấp quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục đã nghiêm túc triển khai
và thực hiện theo các văn bản của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT về công tác chuyên
môn, các hoạt động có liên quan.
- Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục tổ chức
kiểm tra học k I nghiêm túc, đúng quy định.
- Việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với nhà giáo, học sinh cũng
được triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.
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2. Hạn chế
- Ngành giáo dục và đào tạo đã chủ động rà soát mạng lưới trường lớp để
tham mưu giải pháp sáp nhập (các điểm lẻ), tuy nhiên thực tế vẫn còn bất cập ở
một số nơi do còn liên quan đến nhiều yếu tố (đội ngũ, cơ sở vật chất,...).
- Đội ngũ nhà giáo ít nhiều còn bất cập về số lượng và cơ cấu, nhất là bậc
học mầm non còn bị động. Mặc dù, ngành đã tham mưu, các đơn vị hợp đồng giáo
viên ngay đầu năm học nhưng đội ngũ này thiếu ổn định, thiếu tính bền vững.
- Công tác truyền thông tuy có chuyển biến so với trước nhưng vẫn còn một
số đơn vị, lãnh đạo chưa quan tâm công tác này đúng mức (không xây dựng kế
hoạch công tác truyền thông theo quy định, chưa phối hợp tuyên truyền và tiếp cận
thông tin giáo dục qua kênh Báo Giáo dục và Thời đại - cơ quan của Bộ Giáo dục
và Đào tạo).
- Qua công tác thanh, kiểm tra vẫn còn một số đơn vị chưa quan tâm đúng
mức công tác quản lý hồ sơ cán bộ, giáo viên; lãnh đạo còn chủ quan trong công
tác quản lý chuyên môn; công tác tài chính và thực hiện một số khoản thu vẫn
chưa theo các văn bản hướng dẫn tại một vài đơn vị.
II. PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM
QUÝ I NĂM 2018
Trên cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm Kế hoạch năm học 2017-2018 đối với
giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh
trong quý I năm 2018, cần quan tâm, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ
trọng tâm, cụ thể như sau:
1. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức công tác PCGD, XMC; sơ kết
học kỳ I và phong tặng Nhà giáo ƣu tú
- Sở GD&ĐT tổ chức công tác PCGD, XMC năm 2017; sơ kết học ký I
năm học 2017-2018 và vinh danh Nhà giáo ưu tú lần thứ 14, năm 2017 dự kiến
vào đầu tuần sau (Văn phòng đã đăng kí lịch làm việc với Lãnh đạo UBND tỉnh).
- Các phòng GD&ĐT, các Trung tâm GDNN-GDTX và các đơn vị thuộc
Sở tổ chức sơ kết học k theo khung thời gian năm học 2017-2018 quy định và
thực hiện chế độ báo cáo đảm bảo kịp thời, đúng quy định.
2. Chuẩn bị các điều kiện cho hoạt động vui Xuân, đón Tết Mậu Tuất
năm 2018
- Thời gian nghỉ tết đối với giáo viên, học sinh, học viên bắt đầu từ ngày
10/02/2018 đến 20/02/2018 (nhằm ngày 25 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến hết
ngày mùng 5 tháng Giêng năm Mậu Tuất).
- Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước nhân
dịp Tết Mậu Tuất năm 2018 kết hợp tổ chức thăm, tặng quà, hỗ trợ gia đình giáo
viên, công nhân viên và học sinh, học viên có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, kể cả
gia đình nhà giáo đã nghỉ hưu không có điều kiện đón Tết.
- Tổ chức dọn dẹp vệ sinh trong phạm vi khuôn viên trường học, tạo
cảnh quan sạch, đẹp trước và trong thời gian nghỉ Tết.
- Báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết gửi về Văn phòng Sở Giáo
dục và Đào tạo kịp thời, đầy đủ để tập hợp báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo và
UBND tỉnh đúng theo quy định.
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3. Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lƣợng chuyên môn và một số công
tác khác
- Căn cứ kết quả học tập, rèn luyện cuối học k I năm học 2017-2018, các
cơ sở giáo dục thống kê, rà soát những học sinh có học lực yếu để có kế hoạch
bồi dưỡng, phụ đạo kịp thời. Tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải
pháp để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo thông qua việc tăng tiết, phụ
đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi.
- Tổ chức các cuộc hội thảo chuyên đề về chuyên môn thuộc cấp học một
cách thiết thực; các hội đồng bộ môn, tổ mạng lưới sinh hoạt để đánh giá hiệu
quả hoạt động, rút kinh nghiệm và đề ra giải pháp đột phá cho thời gian tới để
góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.
- Tuyển chọn, bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi các cấp và chủ động xây
dựng kế hoạch bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi dự thi cấp quốc gia, trong đó
chú ý đến thay đổi cách thức bồi dưỡng để cải thiện chất lượng giáo dục mũi
nhọn của tỉnh.
- Xây dựng kế hoạch chuẩn bị tổ chức kiểm tra đánh giá học sinh giữa k
và cuối học k II năm học 2017-2018.
- Tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác kiểm định và đánh giá ngoài
đối với các cơ sở giáo dục.
- Tăng cường nâng cao chất lượng cán bộ quản lý giáo dục các cấp và đội
ngũ giáo viên, trong đó mạnh dạn đổi mới phương pháp giảng dạy; tăng cường
ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và tổ chức các hoạt động
giáo dục, phát huy hiệu quả phần mềm quản lý giáo dục của ngành; đảm bảo tốt
công tác thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học - công nghệ vào
công tác quản lý và giảng dạy.
- Tiếp tục sử dụng và quản lý có hiệu quả các nguồn đầu tư cho giáo dục
kết hợp với việc đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục.
- Tăng cường thực hiện Đề án trường đạt chuẩn quốc gia trong năm 2018;
tăng cường công tác truyền thông nói chung công tác chuẩn bị các điều kiện để
đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông; tuyên truyền kịp thời
các chủ trương, giải pháp trong quản lý và đổi mới giáo dục; đổi mới công tác
thi đua - khen thưởng gắn với hiệu quả tổ chức các hoạt động giáo dục.
Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý IV năm 2017 và
định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm quý I năm 2018 của Ngành giáo dục và
đào tạo tỉnh Hậu Giang./.
Nơi nhận:
- Lãnh đạo Sở GD&ĐT;
- Công đoàn Giáo dục tỉnh;
- Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, TP;
- Trung tâm GDNN-GDTX huyện, thị xã, TP;
- Các trường THPT, PTDTNT;
- Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT.
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