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THÔNG BÁO
Ý kiến kết luận của đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
tại Hội nghị Giao ban Lãnh đạo Sở GD&ĐT với Trưởng phòng GD&ĐT;
Giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên
huyện, thị xã và các đơn vị trực thuộc Sở

Căn cứ kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017 – 2018, được sự thống nhất của
Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và Lãnh đạo UBND huyện Châu
Thành A, sáng ngày 24 tháng 01 năm 2018, tại Hội trường Phòng Giáo dục và
Đào tạo huyện Châu Thành A, Bà Nguyễn Hoài Thúy Hằng, Ủy viên Ban Chấp
hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Ông Hồ Hoàng Ưng,
Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành A đã dự và đồng chủ trì Hội nghị Giao
ban Lãnh đạo Sở GD&ĐT với Trưởng phòng GD&ĐT; Giám đốc Trung tâm
GDNN – GDTX huyện, thị xã và các đơn vị trực thuộc Sở.
Thành phần dự Hội nghị, đại diện lãnh đạo Công đoàn Giáo dục tỉnh; đại
diện lãnh đạo Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố; đại diện lãnh đạo
Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã; đại diện Công ty Cổ phần sách và
thiết bị trường học tỉnh; đại diện Hội Khuyến học tỉnh; đại diện Báo Hậu Giang,
Đài PTTH Hậu Giang và các đơn vị trực thuộc Sở.
Sau khi nghe thông qua báo cáo kết quả tình hình công tác quý IV năm
2017; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý I năm 2018; các ý kiến phát biểu
của đại biểu dự Hội nghị, Giám đốc Sở GD&ĐT đã ghi nhận trong thời gian
qua, các cấp quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục đã nỗ lực và quyết tâm thực
hiện tốt một số công tác trọng tâm, nổi bật như sau:
- Sở GD&ĐT đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tổ chức thành công buổi họp
mặt kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam vào ngày 17/11/2017. Đồng thời,
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).
- Sở GD&ĐT xây dựng và ban hành kế hoạch bồi dư ng 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; tổ chức Lễ ra quân Đội
tuyển thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2018 khí thế đồng thời có những phần
quà khích lệ tinh thần cho đội tuyển học sinh giỏi.
- Tính đến thời điểm cuối năm 2017, Đoàn kiểm tra công tác PCGD,
XMC đã hoàn thành công việc kiểm tra đối với các huyện, thị xã, thành phố.
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- 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 (55-60%).
- 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.
- 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 ngày càng phong phú, đặc biệt là điển hình gương người 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
g các khó khăn, vướng mắc của ngành đồng thời có những chỉ đạo, điều hành
trong công tác quản lý kịp thời, hiệu quả.
- 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; tăng cường công tác quản lý dạy thêm, học thêm và dạy học 02
buổi/ngày đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.
- Triển khai các tiêu chí thi đua năm học 2017-2018 đến các đơn vị trực
thuộc Sở.
- Thực hiện đạt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2017 đối với lĩnh vực
giáo dục và đào tạo.
Bên cạnh những kết quả đạt được, các cấp quản lý giáo dục và cở sở giáo
dục vẫn còn một số hạn chế, cụ thể như sau:
- 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 tính ổn định.
- 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.
- 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 quản lý dạy thêm, học thêm còn lỏng lẻo, giáo
viên thực hiện dạy thêm, học thêm chưa đúng quy định.
Trên cơ sở các nhiệm vụ đã đề ra, Giám đốc Sở GD&ĐT chỉ đạo cần tập
trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý I năm 2018, cụ thể như sau:
(1) Các cấp quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục quan tâm thực hiện tốt
công tác truyền thông, quán triệt đến tất cả cán bộ, giáo viên, học sinh về đổi
mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
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(2) Các Phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc Sở rà soát đội ngũ GV, cơ
sở vật chất thực hiện đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông;
có biện pháp giải quyết số GV thừa, thiếu từng cấp. Tham mưu đào tạo, bồi
dư ng GV, bổ sung cơ sở vật chất cho đơn vị. Tiếp tục chỉ đạo, thực hiện công
tác quy hoạch mạng lưới trường, lớp học một cách đồng bộ theo hướng ghép các
điểm lẻ về điểm chính. Tiếp tục thực hiện Đề án xây dựng trường chuẩn quốc
gia giai đoạn 2016-2020.
(3) Căn cứ kết quả học tập, rèn luyện cuối học k I năm học 2017-2018,
các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch tổ chức, bồi dư ng học sinh có học lực yếu.
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 dư ng học
sinh giỏi. Đẩy mạnh đổi mới phương pháp giảng dạy, đáp ứng yêu cầu đổi mới
chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; tăng cường ứng dụng công
nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy, hướng đến tiến hành kiểm tra chất lượng
một số môn học trên máy vi tính qua khai thác hệ thống ngân hàng câu hỏi.
(4) Phối hợp, tham mưu tổ chức bồi dư ng chứng chỉ thăng hạng chức
danh nghề nghiệp cho cán bộ quản lý, giáo viên các đơn vị trên địa bàn tỉnh.
(5) Phân công giảng dạy đối với cán bộ quản lý, giáo viên phải đảm bảo thực
hiện đúng các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Trong đó chú ý đến các yếu tố
quy đổi số tiết phải được các cấp có thẩm quyền ký phê duyệt. Ban Giám hiệu các
trường quan tâm giải quyết những thắc mắc của GV, tránh tình trạng đơn thưa vượt
cấp. Thực hiện công khai dân chủ trong nhà trường đúng quy định.
(6) Các cấp quản lý giáo dục, thủ trưởng các cơ sở giáo dục chấn chỉnh
việc quản lý dạy thêm, học thêm.
(7) Các trường còn nợ bảo hiểm xã hội, tiếp tục rà soát đối chiếu số nợ lãi
phát sinh, lãi gốc (cụ thể mốc thời gian phát sinh nợ), báo cáo về Phòng Kế hoạch Tài chính, Sở GD&ĐT trước ngày 10/02/2018 để tham mưu giải quyết.
(8) Các cấp quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục tổ chức công tác tổng kết
PCGD, XMC năm 2017; sơ kết học ký I năm học 2017-2018.
(9) 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. Tuyển chọn, bồi dư ng đội tuyển học
sinh giỏi các cấp và chủ động xây dựng kế hoạch bồi dư ng đội tuyển học sinh
giỏi dự thi cấp quốc gia, trong đó chú ý đến thay đổi cách thức bồi dư ng để cải
thiện chất lượng giáo dục mũi nhọn của tỉnh.
(10) Thực hiện nghiêm túc Thông báo số 10/TB-SGDĐT ngày 22-012018 của Sở GD&ĐT về việc nghỉ Tết Mậu Tuất năm 2018. Trong đó chú ý đến
thời gian nghỉ 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; phân công trực
và báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết kịp thời.
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Trên đây là các ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại
Hội nghị Giao ban vào sáng ngày 24 tháng 01 năm 2018, đề nghị các đơn vị
nghiên cứu và triển khai thực hiện nghiêm túc theo tinh thần nội dung của thông
báo này./.
Nơi nhận:
- Ban Giám đốc Sở;
- Các Phòng trực thuộc Sở;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã;
- Lưu: VT.
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