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KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện công tác trọng tâm từ nay đến kết thúc
năm học 2018 - 2019
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện
xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các công tác trọng tâm từ nay đến kết thúc năm
học 2018 - 2019 với nội dung cụ thể như sau:
Chủ đề tháng 4: Lập thành tích chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng
hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2019), Ngày Giỗ Tổ
Hùng Vương (mùng 10-3 âm lịch) và Quốc tế Lao động 1/5.
Chủ đề tháng 5: Lập thành tích chào mừng kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ
tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2019).
I. CÔNG TÁC GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ.
Toàn ngành thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính
trị về đẩy mạnh làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn với thực
hiện quy chế nêu gương, phong trào thi đua Dân vận khéo, các cuộc vận động, phong
trào thi đua của ngành và công tác tuyên truyền, giáo dục trong nhà trường về chủ
quyền biển, đảo Việt Nam.
Phối hợp các địa phương trên địa bàn huyện đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo
vệ an ninh Tổ quốc trong các trường học.
Chỉ đạo triển khai, tổ chức các hoạt động, lập thành tích chào mừng các ngày lễ
lớn trong tháng:
- Kỷ niệm 44 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/197530/4/2019);
- Kỷ niệm 133 năm Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2019);
- Kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Đội Nhi đồng cứu quốc, nay là Đội Thiếu
niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2019).
- Kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2019);
II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ.
Tập trung chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2018 - 2019. Cụ thể:
1. Phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu về lĩnh vực giáo dục và đào tạo theo Nghị
quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện (khóa X) về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp
chủ yếu năm 2019. Tiếp tục thực hiện các chương trình hành động của Chính phủ về
thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Luật phòng, chống tham nhũng.
Đội ngũ CBCC-VC toàn ngành nghiêm túc thực hiện kỷ cương hành chính, đạo
đức công vụ trong thi hành nhiệm vụ.
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2. Tiếp tục tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trường học; công
tác giáo dục pháp luật, ý thức đạo đức cho học sinh.v.v. Cụ thể:
- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục CBCC-VC và học sinh về nêu
cao cảnh giác, phòng chống tội phạm, ngăn ngừa trộm cắp và các tệ nạn xã hội; đảm
bảo an ninh trật tự trường học, chấp hành tốt ATGT. Thực hiện tốt công tác đảm bảo
an toàn cho học sinh về an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh ở đơn vị;
thường xuyên nhắc nhở học sinh không tắm ao, hồ, sông, suối để phòng ngừa tai nạn
đuối nước.
- Tiếp tục tăng cường kiểm tra hoạt động của căn tin trường học, tránh tình
trạng buôn bán hàng kém chất lượng, địa chỉ sản xuất không rõ ràng, cấm bán các loại
đồ chơi mang tính bạo lực, dễ gây thương tích, ảnh hưởng đến sức khỏe của học sinh.
- Các trường học thực hiện tốt các kế hoạch về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn
cứu hộ; phòng chống thiên tai và thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện.
3. Theo dõi, đôn đốc tình hình thực hiện các Đề án:
- Đề án xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2018 – 2019 và
định hướng đến năm 2020.
- Đề án Phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi trên địa bàn huyện năm học 2018-2019
và giai đoạn 2015-2020.
- Đề án “Nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất ở các trường phổ
thông trong tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2013 – 2020” ban hành theo Quyết định số
3933/QĐ-UBND ngày 02/12/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai.
- Đề án “Dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 20082020” theo Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ.
- Tiếp tục thực hiện Đề án Sữa học đường trong năm 2019.
4. Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo
phấn đấu đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Nâng cao chất lượng công tác hành chính
văn phòng, đẩy mạnh việc quản lý, chỉ đạo thực hiện tốt công tác văn thư - lưu trữ
trong nhà trường, lập hồ sơ công việc theo quy định; đôn đốc, kiểm tra đánh giá việc
soạn thảo các văn bản hành chính theo đúng quy định thể thức văn bản tại thông tư số
01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ. Tăng cường thực hiện ứng dụng
các phần mềm quản lý nhân sự, quản lý học sinh; xây dựng các website trường học.
Nâng cao hiệu quả việc truy cập, trao đổi thông tin, các văn bản hành chính qua hộp
thư điện tử của ngành.
5. Tiếp tục theo dõi tình hình hoạt động của các cơ sở được cấp phép dạy thêm.
Chỉ đạo các trường THCS thực hiện nghiêm công tác tổ chức dạy thêm học thêm;
hoàn tất hồ sơ đề nghị cấp phép dạy thêm học thêm cho các cơ sở dạy thêm trong,
ngoài nhà trường theo đúng Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT ngày16/5/2012 của Bộ
GD&ĐT và quy định của UBND tỉnh.
6. Tổ chức duyệt kế hoạch phát triển của các trường. Trên cơ sở thống nhất kết
quả thực hiện kế hoạch phát triển các trường học năm học 2019 - 2020 và xây dựng kế
hoạch phát triển năm học 2019 - 2020, các tổ chuyên môn Phòng GD&ĐT huyện
tham mưu xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2019 - 2020 và triển khai thực hiện
kế hoạch tuyển sinh đã được phê duyệt.
2

7. Công tác Giáo dục Thường xuyên, XMC-PCGD và Học tập cộng đồng.
- Tiếp tục phối hợp chỉ đạo, theo dõi hoạt động của các Trung tâm HTCĐVHTT các xã, thị trấn và tình hình hoạt động của các cơ sở, trung tâm Ngoại ngữ Tin học trong huyện.
- Các trường rà soát tổng hợp số liệu, danh sách học sinh bỏ học, học sinh
chuyển qua học nghề đến thời điểm tháng 5/2019.
- Tổng hợp danh sách, số lượng học sinh hoàn thành mẫu giáo, hoàn thành
chương trình Tiểu học, tốt nghiệp THCS chuẩn bị công tác tuyển sinh vào lớp 1, lớp
6, lớp 10 năm học 2019 – 2020.
8. Về công tác Tổ chức cán bộ.
- Trên cơ sở báo cáo tình hình nhân sự của các trường, Phòng GD&ĐT tiến
hành tổng hợp tình hình thực hiện biên chế ngành Giáo dục huyện năm học 2018 2019 và xây dựng biên chế của ngành năm học 2019 - 2020. Phối hợp Phòng Nội vụ
tham mưu UBND huyện thực hiện công tác điều chuyển, bổ nhiệm các chức danh
Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và chuẩn bị đội ngũ cho năm học 2019 - 2020.
- Hiệu trưởng các trường chỉ đạo phối hợp các bộ phận giải quyết kịp thời các
chế độ chính sách cho CB-GV-CNV; thực hiện kịp thời, đúng quy định việc nâng
lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn cho CB-GV-CNV. Hướng dẫn công
tác thuyên chuyển giáo viên trong và ngoài huyện và nghỉ phép hè, phép năm 2019
đối với CB-GV các trường công lập.
- Các trường rà soát, cập nhật, bổ sung đầy đủ dữ liệu trên phần mềm Pmis.
- Các trường thực hiện đánh giá cán bộ-công chức cuối năm theo quy định tại
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 và hướng dẫn 1936/HD-SNV ngày 2/12/2015 của Sở
Nội vụ. Thực hiện đánh giá chuẩn giáo viên theo QĐ 02/2008/BGDĐT đối với giáo
viên Mầm non, QĐ 14/2007/BGDĐT đối với GV bậc Tiểu học; Thông tư 30/TTBGDĐT đối với GV bậc THCS; đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các
bậc học.
- Thực hiện báo cáo tổng kết công tác tổ chức cán bộ và đánh giá chuẩn Hiệu
trưởng, Phó Hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên về Phòng GD&ĐT theo quy
định để Phòng GD&ĐT huyện tổng hợp, báo cáo về Sở GD&ĐT, UBND huyện kết
quả thực hiện công tác tổ chức cán bộ năm học 2018 – 2019.
9. Công tác đầu tư CSVC, trang thiết bị trường học và xây dựng trường
học đạt chuẩn Quốc gia.
- Tiếp tục theo dõi việc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019
cho các đơn vị trường học. Chỉ đạo cán bộ thư viện - thiết bị sắp xếp lại hệ thống
sách, thiết bị, ĐDDH cho ngăn nắp, khoa học; theo dõi, đánh giá việc bảo quản, sử
dụng các trang thiết bị tiên tiến được cấp về; có kế hoạch mua sắm bổ sung đầu sách,
đồ dùng dạy học cần thiết cho năm học tới và thực hiện việc hủy hóa chất ở các phòng
thí nghiệm (các trường THCS), tránh gây ảnh hưởng đến môi trường sống.
- Các trường tiến hành thực hiện công tác kiểm kê tài sản cuối năm học.
- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch xây dựng lộ trình kiểm tra đề nghị công nhận các
trường Mầm non, Tiểu học, Trung học Cơ sở đạt chuẩn quốc gia và duy trì trường đạt
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chuẩn quốc gia năm 2019 đến năm 2022. Phòng GD&ĐT giao trách nhiệm Hiệu
trưởng các trường rà soát lại các chuẩn của đơn vị và kịp thời có giải pháp khắc phục,
hoàn thiện các điều kiện để được kiểm tra, công nhận trong năm 2019.
10. Về công tác xây dựng Kế hoạch phát triển trường học, quản lý tài
chính và lập dự toán ngân sách năm 2020.
a). Các đơn vị trường học xây dựng hoàn tất kế hoạch phát triển trong năm học
2019-2020. Lưu ý các trường MN, TH và THCS ở các địa bàn thuộc khu, cụm công
nghiệp, khu tập trung đông dân cư; các trường trong lộ trình xây dựng chuẩn Quốc
gia, tái công nhận chuẩn quốc gia, ngoài việc đánh giá thực chất kết quả thực hiện kế
hoạch năm học 2019-2020, Hiệu trưởng cần dự báo được nhu cầu ra lớp của học sinh
trong năm học tới để xác định đúng nhu cầu nhân sự, điều kiện về cơ sở vật chất đáp
ứng cho việc phát triển trường lớp.
b). Về tài chính, các trường học cần quản lý và sử dụng kinh phí theo đúng
nguyên tắc tài chính ở các khoản thu chi ngân sách, ngoài ngân sách, trong đó lưu ý
thực hiện tốt quy định khoản kinh phí Chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh do
Bảo hiểm Xã hội huyện chuyển về (tránh trùng lấp với khoản kinh phí bảo hiểm của
công ty Bảo Việt Đồng Nai). Cân đối khoản kinh phí này để tăng cường đầu tư trang
bị các thiết bị y tế cho Phòng y tế và công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học
sinh trong đơn vị.
Đối với khoản thu, chi về kinh phí hoạt động của Ban Đại diện cha mẹ học sinh
phải thực hiện đầy đủ và đúng quy định tại Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT ngày
22/11/2011 của Bộ GD&ĐT. Đồng thời, có biện pháp ngăn ngừa trộm cắp tài sản, bảo
quản tốt CSVC, tài sản trong nhà trường. Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách
Nhà nước kết hợp với các nguồn huy động hợp pháp khác để tăng cường trang bị cơ
sở vật chất, thiết bị dạy học, xây dựng phòng học bộ môn, thư viện, nhà đa năng,
vườn trường.
Hiệu trưởng các trường học thực hiện nghiêm túc quy định về công khai theo
Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ GD&ĐT, trong đó có công
khai minh bạch việc thu chi tài chính.
Các trường tiến hành tổng hợp thừa giờ. Phòng GD&ĐT tổ chức duyệt thừa giờ
học kì II của các trường từ 28/5/2019 đến 31/5/2019.
c). Hiệu trưởng các trường cần chú ý thực hiện tốt công tác lập dự toán ngân
sách năm 2020, lưu ý đến việc cập nhật số liệu trên phần mềm, tuyệt đổi không tự ý
thay đổi dữ liệu, công thức trong biểu mẫu. Căn cứ số liệu về con người (đã được phê
duyệt trong KHPT nhà trường) và bảng lương tháng 7 để lập dự toán.
11. Xây dựng kế hoạch tổ chức thành công Lễ Tổng kết năm học 2018-2019 và
định hướng xây dựng kế hoạch hoạt động hè 2019 ở các trường Mầm non, Tiểu học
và Trung học cơ sở trong huyện (có văn bản hướng dẫn cụ thể sau)
12. Công tác chuyên môn các bậc học.
- Chỉ đạo các trường học tổ chức các hoạt động kỷ niệm các sự kiện, ngày lễ
lớn trong tháng 4, tháng 5 với nhiều hoạt động như: tổ chức các công trình trọng
điểm, nói chuyện chuyên đề, chăm sóc khu di tích lịch sử - đền, đài tưởng niệm, tham
quan dã ngoại, tổ chức về nguồn, các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao...
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- Tăng cường các hoạt động giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục tích hợp
theo chủ điểm. Đẩy mạnh thực hiện tốt Chương trình bồi dưỡng giáo dục thường
xuyên trong nhà trường; nâng cao chất lượng trong quản lý, giáo dục học sinh; tăng
cường công tác phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi.
- Hoàn tất chương trình theo biên chế năm học của Sở, Phòng GD&ĐT; thực
hiện nghiêm các quy định, quy chế chuyên môn, quy chế kiểm tra, đánh giá học sinh
của từng cấp học, môn học. Các bậc học Mầm non, Tiểu học và THCS kết thúc
chương trình năm học trước ngày 25/5/2019 (Lưu ý: Đảm bảo đủ 17 tuần thực học đối
với cấp Mầm non, Tiểu học; đủ 18 tuần thực học đối với cấp Trung học Cơ sở); thời
gian kết thúc năm học 2018-2019 ở các trường trước ngày 31/5/2019.
- Thực hiện báo cáo tổng kết năm học và các biểu mẫu thống kê số liệu, chất
lượng giáo dục năm học 2018 – 2019 theo yêu cầu ở mỗi ngành, bậc học.
Cụ thể, đối với từng bậc học:
a/ Công tác Giáo dục Mầm non.
- Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ; đảm bảo sự
đồng bộ giữa các khối lớp, giữa các trường, cụm trường. Thực hiện đạt hiệu quả
chương trình giáo dục mầm non mới, giảm tối thiểu tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng về chiều
cao và cân nặng. Tăng cường thực hiện Thông tư 13/2010/TT-BGDĐT về phòng
chống tai nạn, thương tích cho trẻ trong trường Mầm non và chủ động ngăn ngừa các
loại dịch bệnh nguy hiểm thường xảy ra trong mùa mưa.
- Tiếp tục Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2018-2019 (Vòng thực
hành) và tổng kết Hội thi.
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, theo dõi tình hình hoạt động chăm sóc nuôi
dưỡng, gíao dục và tình hình thực hiện Đề án Sữa học đường năm 2019 của các cơ sở
giáo dục mầm non. Phối hợp UBND các xã, thị trấn tổ chức kiểm tra cấp phép thành
lập các cơ sở GDMN ngoài công lập theo đúng quy định.
- Tham mưu UBND huyện về việc hướng dẫn các cơ sở GDMN có số trẻ vượt
quy định xây dựng đề án thành lập trường mầm non.
- Các trường MN Bình Hòa, MN Thạnh Phú, MN Họa Mi, MN Phong Lan, MN
Vĩnh Tân, MN Phú Lý (mỗi trường cử 01 giáo viên) tham gia Hội thi cấp tỉnh “Giáo
viên dạy giỏi ứng dụng công nghệ thông tin trên Smart TV”
- Tổ chức rà soát, kiểm tra các trường công tác tự đánh giá chất lượng trường
mầm non và trường MN đạt chuẩn Quốc gia theo quy định tại Thông tư 19/2018.
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn chuyên đề phát triển ngôn ngữ cho trẻ
trong trường mầm non.
- Thực hiện tổng hợp số liệu học sinh, đội ngũ CBGVNV và báo cáo tổng kết
năm học.
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- Tham gia xét duyệt, đánh giá chuẩn Hiệu trưởng các trường mầm non theo
quy định tại Thông tư 25/2018/TT-BGDĐT ngày 10/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào
tạo.
- Hoàn thành hồ sơ công nhận trường mầm non đạt chuẩn trường học an toàn,
phòng chống tai nạn thương tích theo quy định tại thông tư 13/2010.
- Tham gia duyệt thi đua cuối năm học và hoàn thành hồ sơ thi đua của bậc học.
b/ Công tác Giáo dục Tiểu học.
- Tiếp tục tham gia Hội thi GVDG cấp huyện vòng thi thực hành tại trường TH
Tân Phú, Tân An, Thiện Tân.
- Tiếp tục rà soát công tác tự kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng
trường chuẩn quốc gia (tái chuẩn). Giao trách nhiệm cho Hiệu trưởng các trường: TH
Bàu Phụng; TH Bình Lợi và TH Kim Đồng tiếp tục điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện
các nội dung còn thiếu sót theo TT17/2018-BGDĐT.
- Đón đoàn kiểm tra Xanh - Sạch - Đẹp cấp tỉnh. Đề nghị Hiệu trưởng các đơn
vị được đề nghị tái kiểm tra cấp tỉnh: TH Bình Lợi; TH Tân Triều, TH Thiện Tân và
TH Sông Mây khẩn trương hoàn tất các nội dung còn tồn tại, chấn chỉnh các hoạt
động xây dựng nền nếp và cập nhật đầy đủ hồ sơ sổ sách của nhà trường từ 3 đến 5
năm để chuẩn bị đón đoàn kiểm tra cấp tỉnh đến đánh giá, thẩm định và công nhận
trường đạt Xanh - Sạch - Đẹp cấp tỉnh vào ngày 18/4/2019.
- Chỉ đạo chuyên môn, tổ khối, giáo viên xây dựng kế hoạch ôn tập, kiểm tra
cuối kì, tổ chức đa dạng, hiệu quả các hình thức ôn tập học sinh, giúp học sinh hệ
thống hóa kiến thức chuẩn bị tốt cho việc kiểm tra cuối kì II trong đầu tháng 5/2019.
c/ Công tác Giáo dục Trung học cơ sở.

- Các trường tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày giải phóng hoàn toàn
miền Nam, thống nhất đất nước 30/4, Quốc tế lao động 1/5, Giỗ Tổ Hùng Vương
(10/3 Âm lịch) với nhiều hoạt động như: họp mặt truyền thống, nói chuyện chuyên
đề, chăm sóc khu di tích lịch sử- đền đài tưởng niệm, tham quan dã ngoại, tổ chức
về nguồn, các hoạt động văn nghệ, TDTT...
- Xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức ôn tập cuối học kỳ 2. Hiệu trưởng các
trường phải tập trung chỉ đạo, tăng cường thực hiện các giải pháp bồi dưỡng, nâng
cao chất lượng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém và công tác ôn tập, ra đề
kiểm tra học kỳ 2; có kế hoạch dạy bù, phân công dạy thay hợp lý, đảm bảo kế
hoạch dạy học theo quy định. Các trường tổ chức kiểm tra học kỳ 2 năm học 2018
-2019 theo thời gian quy định tại công văn số 165/PGDĐT-THCS ngày 18/3/2019
của Phòng GD&ĐT về việc hướng dẫn kiểm tra học kỳ 2 và tổng kết năm học
2018 -2019.
- Tiếp tục khuyến khích học sinh tham gia cuộc thi “Giao thông học đường”
trên Internet; các trường cử giáo viên phụ trách thường xuyên cập nhật thông tin
trên http://giaothonghocduong.com.vn/ . Khuyến khích học sinh tham gia các vòng
tự luyện Violympic và Olympic tiếng Anh trên internet.
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- Hiệu trưởng các trường cần chỉ đạo tất cả các tổ chức đoàn thể trong nhà
trường để thực hiện các giải pháp có hiệu quả nhằm hạn chế học sinh yếu kém, bỏ
học. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm lớp, Tổng phụ trách
đội trong việc giáo dục học sinh.
- Các trường căn cứ điều kiện thực tế của đơn vị, tổ chức tuyên truyền, phát
động cuộc thi khoa học kỹ thuật cho học sinh lớp 6,7,8 trong tháng 4/2019, xây
dựng ý tưởng, thực hiện sản phẩm dự thi trong năm học 2019 – 2020. Phát động, tổ
chức thi SKKN, đồ dùng, thiết bị dạy học tự làm năm học 2018 – 2019 cấp trường.
Hiệu trưởng các trường tuyển chọn những sản phẩm xuất sắc chuẩn bị đăng ký
tham dự thi Hội thi Chương trình 6 và Hội thi sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh năm 2019
do Sở KH-CN Đồng Nai tổ chức.
- Các trường THCS tiếp tục thực hiện công tác tự đánh giá của nhà trường và
công khai chất lượng giáo dục theo quy định. Thực hiện theo Thông tư số
18/2018/TTBGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ GD&ĐT; văn bản số 471/PGDĐTTHCS ngày 21/11/2018 về việc Thông tư số 18/2018/TTBGDĐT ngày 22/8/2018;
văn bản số 76 /PGDĐT-THCS ngày 14/02/2019 của Phòng GD&ĐT về việc
hướng dẫn thực hiện công tác tự đánh giá cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục
phổ thông; văn bản số 75/PGDĐT-CNTT ngày 14/02/2019 về việc hướng dẫn triển
khai sử dụng phần mềm quản lý thông tin kiểm định chất lượng giáo dục và trường
chuẩn Quốc gia. Yêu cầu Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Du chuẩn bị tốt các
điều kiện để Phòng GD&ĐT sẽ tiếp tục kiểm tra, tư vấn công tác tự đánh giá của
nhà trường, chuẩn bị đăng ký đánh giá ngoài trong tháng 4/2019.
- Hiệu trưởng các trường trong huyện thường xuyên tổ chức tốt công tác
tuyên truyền về cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng huyện Vĩnh Cửu đến
toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh về kế hoạch triển khai
Cuộc thi và Thể lệ cuộc thi. Tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn học
sinh hoàn thành sản phẩm đối với các dự án dự thi được chọn vào vòng 2, Cuộc thi
Sáng tạo Thanh Thiếu niên Nhi đồng huyện Vĩnh Cửu năm 2019.
d/ Hoạt động ngoài giờ- công tác Đội.
- Tăng cường công tác giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật, thực hiện năm
ATGT, tiếp tục tham gia cuộc thi “ Giao thông học đường”, công tác phòng chống các
tệ nạn xã hội cho học sinh trong nhà trường.
- Tiếp tục thực hiện phong trào “ kế hoạch nhỏ” năm học 2018-2019 ( các đơn
vị căn cứ theo kế hoạch thực hiện thu gom giấy vụn đúng thời gian quy định)
- Tiếp tục phát động và tham gia hưởng ứng tuần lễ bảo vệ môi trường tại đơn
vị “ Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường 29/04”
13. Tăng cường công tác kiểm tra chuyên đề, tự kiểm tra nội bộ
Toàn ngành tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra chuyên đề, tự kiểm tra nội bộ
về thực hiện kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và kiểm tra tình hình hoạt động
của các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập. Cụ thể:
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a). Các trường học chú trọng thực hiện có hiệu quả công tác tự kiểm tra, giám
sát việc tổ chức kiểm tra cuối kỳ II, việc bàn giao chất lượng cuối năm, hoàn tất hồ sơ
sổ sách chuyên môn, tiến hành kiểm kê bàn giao tài sản nhà trường và các công việc
khác trước khi nghỉ hè.
Tăng cường kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị, hệ thống điện nước .v.v.
trong nhà trường, thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh, bảo vệ tài
sản cơ quan, đơn vị trường học trong mùa mưa bão năm 2019.
b). Phòng GD&ĐT tổ chức kiểm tra nội bộ về thực hiện công vụ 6 tháng đầu
năm 2019 và kiểm tra chuyên đề một số trường về xét công nhận học sinh hoàn thành
chương trình tiểu học, học sinh tốt nghiệp THCS. Giải quyết dứt điểm các đơn thư
khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền (nếu có). Tổng hợp, đánh giá kết quả hoạt động
thanh tra năm học 2016-2017.
II. CÔNG TÁC PHỐI HỢP GIỮA CHÍNH QUYỀN VÀ CÁC ĐOÀN THỂ
TRONG NGÀNH
- Phối hợp các đoàn thể chỉ đạo công tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm các
ngày lễ lớn trong quý II/2019. Tiếp tục vận động kinh phí, quà đến trường giúp đỡ
học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong năm học 2018-2019; phối hợp thực hiện công
tác huy động học sinh bỏ học ra lớp.
- Hội Chữ Thập đỏ cơ sở Phòng GD&ĐT tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động
“Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” trong toàn ngành, phấn đấu đạt
các chi tiêu được Huyện Hội giao.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
Để thực hiện đạt kết quả các công tác nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến kết thúc
năm học 2018- 2019, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện yêu cầu:
1. Đối với các tổ chuyên môn - Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Xây dựng văn bản hướng dẫn các trường thực hiện nhiệm vụ giáo dục đào tạo
trong tháng 4, tháng 5/2019 và chuẩn bị kết thúc năm học. Đồng thời có trách nhiệm
chỉ đạo, theo dõi và đôn đốc các trường thực hiện công tác, nhiệm vụ đã đề ra trong kế
hoạch. Báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ với lãnh đạo Sở GD&ĐT,
UBND huyện, lãnh đạo Phòng GD&ĐT và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.
Khi có công việc phát sinh so với kế hoạch trên, các bộ phận chuyên môn cần
có văn bản hướng dẫn kịp thời để chỉ đạo các đơn vị trường học thực hiện.
2. Đối với Hiệu trưởng các trường.
- Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS trong toàn huyện, căn cứ tình hình,
điều kiện thực tế ở đơn vị; căn cứ kế hoạch và các văn bản hướng dẫn thực hiện
nhiệm vụ của Phòng GD&ĐT huyện để cụ thể hóa xây dựng kế hoạch của nhà trường,
đảm bảo tính khả thi nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ từ nay đến kết thúc năm
học 2018-2019, mạnh dạn đề xuất các giải pháp tổ chức thực hiện các hoạt động trong
hè 2019.
- Nâng cao chất lượng quản lý, điều hành các hoạt động trong nhà trường, nhất
là công tác bàn giao chất lượng cuối năm trong từng khối lớp. Quan tâm chỉ đạo công
tác chuyên môn trong tháng, tổ chức tốt việc ôn tập kiến thức cho học sinh, chuẩn bị
cho công tác kiểm tra cuối kỳ II, hoàn thành chương trình giảng dạy ở các khối lớp,
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nhất là khối 5 và khối 9; bảo quản, sử dụng hợp lý CSVC và công năng của các trang
thiết bị hiện có. Từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức, đoàn thể
trong nhà trường nhằm ổn định nền nếp, kỉ cương trường học.
- Phối hợp với các đoàn thể trong đơn vị tổ chức tổng kết đánh giá, rút kinh
nghiệm kết quả thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra trong năm học 2018-2019 và hoạch
định phương hướng nâng cao hiệu quả quản lý, chất lượng giáo dục của nhà trường
cho năm học mới.
Trên đây là nội dung triển khai các công tác trọng tâm từ nay đến kết thúc năm
học 2018-2019 của Phòng GD&ĐT huyện. Đề nghị các tổ chuyên môn thuộc Phòng
GD&ĐT và Hiệu trưởng các trường nghiêm túc triển khai thực hiện, đạt kết quả các
nội dung công tác trên.
Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, nếu có vướng mắc phát sinh,
Hiệu trưởng nhà trường kịp thời báo cáo lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện để có ý kiến
chỉ đạo, giải quyết./.
Nơi nhận:
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- HT trường THCS&THPT Huỳnh Văn Nghệ;
- Trưởng, Phó Phòng GD&ĐT;
- Các tổ CM.PGD;
- Lưu VT; TH.
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