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Nhằm đánh giá lại các hoạt động của các đơn vị trực thuộc Phòng
GD&ĐT trong tháng 4-5/2019, đồng thời định hướng hoạt động của ngành trong
tháng 6-7/2019. Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc.
Phòng GD&ĐT đánh giá lại kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua như sau:
I. Nội dung thực hiện và kết quả hoạt động trong tháng và phương
hướng tháng tới:
1. Công tác chuyên môn:
a. Mầm non:
- Tổng số học sinh: 3644 cháu; trong đó nhà trẻ 200 cháu, 3444 cháu mẫu
giáo (giảm 02 cháu so với tháng trước .
- Tổng số nhóm lớp: 118/nhóm, lớp (Nhóm lớp tư thục 10 nhóm, lớp
- Số nhóm lớp bán trú: 89 nhóm, lớp (78 lớp mẫu giáo + 11 nhóm trẻ
+ Tổng số cháu bán trú: 2735 cháu (tăng 20 cháu so với tháng trước .
- Thực hiện đảm bảo đầy đủ chương trình giảng dạy.
- Các trường đảm bảo an toàn cho các cháu 100% khi đến trường lớp.
- Các đơn vị mầm non, mẫu giáo tổ chức thao giảng cấp trường, thảo
giảng và sinh hoạt cụm chuyên môn liên trường (các cụm trường tổ chức thao
giảng theo đúng kế hoạch .
+ Số tiết dự giờ: 89 tiết
+ Các trường tổ chức thao giảng: 15 tiết.
- Huyện tổ chức hội giảng chuyên đề “Xây dựng môi trường giáo dục lấy
trẻ làm trung tâm trong các cơ sở giáo dục mầm non”
- Tổng hợp cân đo trẻ quý I/2019: 3644 cháu được cân đo trong đó thừa
cân 108 cháu tỉ lệ 2.9%; SDD cân nặng độ 1: 18 cháu tỉ lệ 0.49%; SDD thấp còi
độ 1: 14 cháu tỉ lệ 0.38%;
- Công tác tuyên truyền chương trình sữa học đường: 2131 cháu tham gia
uống sữa.
- Các trường thường xuyên vệ sinh, tẩy rửa đồ dùng, đồ chơi và tu sửa
trang trí trường lớp theo chủ đề sạch đẹp nhằm để phòng chống dịch bệnh cho
các cháu khi đến trường lớp.
- Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trong trường học nhất là bệnh tay
chân miệng, bệnh đường hô hấp,… cho trẻ.
- Các trường hoàn thành hồ sơ báo cáo tự đánh giá trường mầm non.
- Các trường MN-MG tổ chức các ngày hội cho các cháu khá tốt.
- Tổ chức đánh giá trẻ theo qui định Chương trình GDMN. Đối với các
lớp 5 tuổi thực hiện đánh giá Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi.
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Phương hướng tháng tới:
- Các trường thực hiện đúng chương trình GDMN theo chủ đề.
- Tiếp tục đầu tư nghiên cứu trong soạn giảng chương trình GDMN theo
tư 28/2016.
- Khai thác và sử dụng các trang thiết bị được cấp có hiệu quả.
- Tiếp tục thực hiện nghiệm túc Chỉ thị số 2325/CT-BGDĐT ngày
28/6/2013 về việc chấn chỉnh tình hình dạy học trước chương trình lớp 1.
- Tổ chức tuyên truyền công tác tư tưởng cho CBQL, GV, NV trong việc
chăm sóc giáo dục trẻ là quan trọng nhất (tránh tình trạng bạo lực học đường
trong và ngoài công lập .
- Đảm bảo an toàn phòng chống tai nạn thương tích trong nhà trường cho
các cháu.
- Các đơn vị mầm non, mẫu giáo tổ chức thao giảng cấp trường, thảo
giảng và sinh hoạt cụm chuyên môn liên trường, tổ chức các hoạt động thi đua
lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn.
- Xây dựng thực đơn bán trú theo định lượng thông tư 28/2016 tùy điều
kiện ở địa phương theo mùa.
- Tiếp tục theo dõi cân đo hàng đối với các cháu SDD, béo phì và tăng
cường công tác tuyên truyền phòng chống SDD, phòng chống trẻ béo phì.
- Tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống các dịch bệnh trong
trường.
- Thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ trong
và ngoài công lập.
- Các trường thường xuyên vệ sinh môi trường, nhà vệ sinh hàng ngày,
tẩy rửa đồ dùng, đồ chơi và tu sửa trang trí trường lớp sạch đẹp nhằm để phòng
chống các dịch bệnh cho các cháu khi đến trường lớp.
- Các trường báo cáo kết quả tổ chức bồi dưỡng thường xuyên cho tất cả
cán bộ quản lý và giáo viên cuối năm học theo kế hoạch PGD.
- Các trường hoàn chỉnh đầy đủ hồ sơ phổ cập trẻ MN 5 tuổi để chuẩn bị
đối chiếu số liệu phổ cập.
- Báo cáo tổng kết năm học và thống kế GDMN cuối năm (theo biểu mẫu
và hướng dẫn nhiệm vụ năm học .
- Hoàn chỉnh hồ sơ đánh giá bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi, đánh giá trẻ
nhà trẻ, mẫu giáo 3,4 tuổi theo hướng dẫn chương trình GDMN Báo cáo về PGD
cùng với báo cáo tổng kết.
- Các trường triển khai các văn pháp quy trong phiên họp cho tất cả CB,
GV, NV để nắm bắt kịp thời và thực hiện tốt.
- Triển khai cho CB, GV, NV chuyên đề “Ứng xử có văn hóa trong cơ sớ
giáo dục mầm non”
- Các trương tổ chức tham gia tốt Hội thi Aerobic cấp huyện (ngày
17/5/2019).
- Các trường tổ chức đánh giá chuẩn hiệu trưởng, chuẩn phó hiệu trưởng,
chuẩn nghề nghiệp giáo viên. Tổng hợp báo cáo về PGD.
2

- Các trường xây dựng kế hoạch tiếp tục tham gia thực hiện các phong
trào hoạt động trong hè.
- Các trường kiểm kê tài sản cuối năm và thu hồi. Lưu ý: có biên bản
kiểm kê.
b. Tiểu học:
- Tổng số học sinh: 7.625 (giảm 02 hs chuyển đi
- Tổng số lớp: 278.
- Tổng số học sinh bỏ học: không.
- Thực hiện chương trình đúng theo kế hoạch thời gian năm học: tuần 35.
- Trong tháng 4 kiểm tra chuyên ngành TH Thạnh Ngãi 1.
- Phúc tra công tác kiểm tra trường TH Thanh Tân 2.
- Tổ chức kiểm tra định kì cuối năm
(Phòng GD&ĐT có Công văn số 246/PGD&ĐT-TH ngày 17/4/2019 v/ v
hướng dẫn tổ chức đánh giá định kì cuối năm cấp tiểu học năm học 2018-2019.
Việc ra đề thi: Theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT Hiệu trưởng quyết
định người ra đề.
- Kiểm tra công tác thi định kì cuối năm các đơn vị theo Quyết định số
51/QĐ-PGD&ĐT ngày 02/5/2019.
Các đơn vị thực hiện kiểm tra đúng quy định (Thông tư 22/2016/TTBGDĐT).
- Các cụm chuyên môn, Tổ chuyên môn đã hoàn thành kế hoạch sinh hoạt
chuyên môn năm học 2018-2019.
- Các trường đã hoàn thành kiểm tra định kì cuối năm, nhận xét đánh giá
học sinh theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT ngày 06/11/2016 sửa đổi và bổ
sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo
Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT.
- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn cấp Tiểu học định kì tháng 04/2019.
- Theo dõi, đăng kí sữa học đường tháng 05/2019 (11 hộp .
Phương hướng tháng tới:
- Các trường tiến hành tổng kết năm học, Đại hội phụ huynh hs cuối năm.
- Triển khai dạy học kỹ năng sống POKI hè 2019 (theo công văn 1866 của
UBND tỉnh ngày 22/4/2019, CV số 693 của Sở GD&ĐT ngày 02/5/2019 và CV
số 299 của Phòng GD&ĐT ngày 04/5/2019.
- Thông báo đến PHHS các loại sách tham khảo theo CV số 304 ngày
06/5/2019 của Phòng GD&ĐT, căn cứ CV số 703 ngày 04/5/2019 của Sở
GD&ĐT .
- Thực hiện xét hoàn thành chương trình tiểu học đúng quy định (theo Kế
hoạch thời gian năm học số 2797/KH-UBND của UBND Tỉnh . Đối với những
hs chưa được xác nhận HTCT lớp học trường yêu cầu GV LẬP KẾ HOẠCH,
hướng dẫn, giúp đỡ; đánh giá bổ sung để xét HTCT lớp học. Lưu ý: khi xét cần
có biên bản do hiệu trưởng chủ trì cùng gv chủ nhiệm và giáo viên dạy môn
(nếu môn học có liên quan)
+ Công tác báo cáo tổng kết cuối năm: các trường căn cứ theo Công văn
246/PGD&ĐT-TH về việc hướng dẫn tổ chức đánh giá định kì cuối năm cấp
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tiểu học năm học 2018-2019 để báo cáo. Lưu ý: số liệu báo cáo cuối năm trên
hệ thống cơ sở dữ liệu cần chính xác, để tránh quá tải trên hệ thống các
trường cần nhập sớm.
c. Trung học cơ sở:
- Tổng số học sinh đầu tháng: 5761 học sinh.
Số học sinh học hòa nhập: 04 học sinh (THCS Hòa Lộc, Nguyễn Văn Tư,
Thanh Tân).
- Tổng số học sinh cuối tháng: 5741 học sinh.
- Các trường thực hiện nghiêm túc theo khung thời gian năm học.
- Các đơn vị tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS theo Kế hoạch
đề ra.
- Các trường THCS hướng dẫn học sinh tham gia thi nghề phổ thông
THCS khóa ngày 31/3/2019 có 671 học sinh dự thi, tổ chức tại 6 địa điểm thi:
THCS Thanh Tân, THCS Phước Mỹ Trung, THCS Tân Thanh Tây, THCS
Hưng Khánh Trung A, THCS Phú Mỹ, THCS Tân Phú Tây (từ ngày 30/3/2019
đến 11/4/2019 . Hoàn thành hồ sơ kết quả thi nghề gửi Sở GD&ĐT (gửi ngày
13/4/2018 : Kết quả có 636 học sinh được công nhận đỗ tốt nghiệp THCS.
- Các trường xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra học kỳ 2 năm học 20182019 và tổ chức kiểm tra nghiêm túc theo Kế hoạch đề ra.
- Các trường xây dựng Kế hoạch xét tốt nghiệp THCS năm học 2018 –
2019 và hướng dẫn GVCN, học sinh lớp 9 nộp các hồ sơ có liên quan.
- Các trường nhận Sổ gốc cấp phát văn bằng tốt nghiệp THCS và Văn
bằng tốt nghiệp năm học 2017-2018.
- Tham gia tập huấn nghiệp vụ tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2019 –
2020 (ngày 18/4/2019 tại trường THPT chuyên Bến Tre: các trường tham dự
đầy đủ, đúng thành phần. Hướng dẫn học sinh đăng ký dự thi tuyển sinh.
- Tổ chức họp mặt rút kinh nghiệm công tác bồi dưỡng học sinh giỏi năm
học 2018-2019 (ngày 03/5/2019 tại THCS Nguyễn Văn Tư .
Phương hướng tháng tới:
- Các trường tổ chức xét và công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2018 2019 (07/5/2019 đến 08/5/2019 . Phòng GD&ĐT tổ chức xét duyệt kết quả tốt
nghiệp THCS (10/5/2019 đến 13/5/2019 ;
- Tổ chức kiểm tra công tác xét TN THCS ở các trường trong huyện (từ
14/5/2019 đến 17/5/2019 .
- Nhận và tổng hợp hồ sơ học sinh thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học
2019-2020 (ngày 17/5/2019 và chuyển cho các trường THPT (ngày 20/5/2019 .
- Tổng hợp chất lượng hai mặt giáo dục, đề thi các môn học gửi về Sở
GD&ĐT theo Kế hoạch.
2. Công tác Tổ chức cán bộ - Thư viện:
2.1. Công tác Tổ chức cán bộ
4

- Nhận hồ sơ thuyên chuyển trong và ngoài huyện năm học 2018-2019:
Trong đó: Ngoài huyện: 07 hồ sơ, chuyển đến: 01 hồ sơ, chuyển đi: 6; Trong
huyện: 02 hồ sơ.
- Hoàn thành hồ sơ quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025 gửi Ban Tổ
chức Huyện ủy.
- Tham mưu lãnh đạo hướng dẫn các đơn vị nhận xét, đánh giá công chức,
viên chức và người lao động năm học 2018-2019.
Phương hướng tháng tới:
- Tiếp tục nhận hồ sơ xin thuyên chuyển trong và ngoài huyện của giáo
viên.
- Tổng hợp danh sách giáo viên xin thuyên chuyển trong và ngoài huyện,
tham mưu Ban lãnh đạo xem xét phê duyệt. Dự kiến ngày 16/5/2019.
- Tổng hợp nhận xét, đánh giá công chức, viên chức và người lao động
năm học 2018-2019 của các đơn vị.
2.2. Công tác Thư viện- Thiết bị:
Nhận tờ trình đề nghị hỗ trợ xây dựng thư viện tiên tiến cho trường TH
Phước Mỹ Trung.
Phương hướng tháng tới:
- Tham mưu lãnh đạo ra quyết định điều động nhân viên thư viện hỗ trợ
xây dựng thư viện tiên tiến cho trường TH Thanh Tân 2.
- Phân phát sách, báo, tạp chí cho các đơn vị.
- Hướng dẫn các đơn vị tổng kết tình hình hoạt động của công tác Thư
viện, thiết bị trường học trong năm học 2018-2019
3. Công tác kiểm tra khiếu nại, tố cáo, cấp giấy phép dạy thêm, học
thêm, công tác kiểm định chất lượng giáo dục.
- Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra chuyên ngành Trường TH Thạnh
Ngãi 1, phúc tra công tác kiểm tra 02 đơn vị: THCS Phú Mỹ và Tiểu học Thanh
Tân 2;
- Kiểm tra công tác dạy thêm, học thêm trong ngoài nhà trường; công tác
phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giải quyết khiếu
tố, khiếu nại và tiếp công dân;
- Kiểm tra công tác tổ chức thi học kỳ II cấp THCS năm học 2018-2019.
3.1. Đối với công tác kiểm tra:
- Một vài đơn vị tăng tiết cho giáo viên Tiếng anh có vận động phụ huynh
đóng tiền giờ giáo viên và thực hiện công tác XHHGD chưa đúng theo quy định
tại Công văn 5291/HD-UBND ngày 8/11/2018 về việc Hướng dẫn quản lý các
nguồn tài trợ cho các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
- Một vài đơn vị thực hiện quy định dạy thêm, học thêm sắp xếp học sinh
học theo lớp là chưa đúng theo quy định của Thông tư 17 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo;
- Một vài đơn vị chưa bố trí nơi tiếp công dân theo quy định, biểu mẫu
tiếp công dân chưa đúng.
3.2. Đối với công tác kiểm định chất lượng giáo dục
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Qua kiểm tra còn một vài đơn vị chưa triển khai, thực hiện các văn bản
hướng dẫn kiểm định chất lượng giáo dục. Do đó, đề nghị Hiệu trưởng tất cả các
đơn vị trực thuộc thực hiện đúng Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày
22/8/2018 về việc Ban hành quy định kiểm ĐCLGD và công nhận CQG đối với
trường tiểu học, Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 về việc Ban
hành quy định kiểm ĐCLGD và công nhận CQG đối với trường Trung học cơ
sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông nhiều cấp học, Thông tư
19/2018/BGDĐT ngày 22/8/2018 về việc Ban hành quy định kiểm ĐCLGD và
công nhận CQG đối với trường mầm non, Công văn 5932/BGDĐT- QLCL ngày
28/12/2018 về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ
thông và Công văn 5942/BGDĐT-QLCL ngày ngày 28/12/2018 về việc hướng
dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài trường mầm non . Các cơ sở giáo dục cần
thành thành lập Hội đồng tự đánh nhà trường, xây dựng kế hoạch thực hiện, viết
báo cáo tự đánh giá, đăng nhập lên phần mềm từ nay đến tháng tháng 6/2019
cho hoàn thành; các đơn vị tự rà soát lại để tham gia đánh giá ngoài trong năm
học tới để đạt KĐCL, đạt chuẩn quốc gia.
Phương hướng tháng tới:
- Tiếp tục công tác kiểm tra các đơn vị trực thuộc;
- Theo dõi chỉ đạo, rà soát các đơn vị thực hiện.
4. Xây dựng cơ sở vật chất:
- Hoàn thành danh mục đầu tư nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, bàn ghế
học sinh của các trường học trên địa bàn huyện Mỏ Cày Bắc năm 2019.
- Hoàn thành các thủ tục thẩm tra tiêu chí 14.1, 14.2 để SGD thẩm tra
công nhận đạt tiêu chí 14.1, 14.2 trong 19 tiêu chí nông thôn mới tại 02 xã Tân
Bình, Hưng Khánh Trung A.
- Tham gia duyệt kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2019-2020 của
các trường theo cấp học. Đồng thời tổng hợp hoàn thành kế hoạch phát triển
giáo dục của ngành gởi SGD theo đúng thời gian quy định (10/5/2019 .
- Hoàn thành thủ tục Đề án sáp nhập trường TH Thanh Tân1 và TH Thanh
Tân 2.
- Phối hợp với chuyên môm MN rà soát nhu cầu cần trang bị thiết bị phục
vụ PCGD mầm non trình lãnh đạo chỉ đạo thực hiện theo nguồn vốn chương
trình mục tiêu quốc gia năm 2019.
- Theo dõi công tác đầu tư nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, bàn ghế học
sinh của các trường học trên địa bàn huyện Mỏ Cày Bắc năm 2019 ( các đơn vị
đang thực hiện bước thiết kế và lập dự toán công trình, riêng gói sửa chữa bàn
ghế đang trình phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu)
Phương hướng tháng tới:
- Tiếp tục theo dõi thi công công tác đầu tư nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật
chất, bàn ghế học sinh của các trường học trên địa bàn huyện Mỏ Cày Bắc năm
2019
- Tiếp tục theo dõi công tác mua sắm bàn ghế, phòng máy vi tính do BQL
dự án thực hiện
6

- Tiếp tục theo dõi các công trình xây dựng trên địa bàn huyện theo
chương trình Nông thôn mới: MG Tân Thanh Tây; TH Thành An.
5. Công tác thi đua – Công nghệ Thông tin
5.1. Công tác thi đua - Khen thưởng
- Rà soát thực hiện tiêu chí thi đua giữa các Phòng Giáo dục và Đào tạo và
bộ tiêu chí thi đua các đơn vị trực thuộc.
- Hoàn thành đánh giá các đề tài sáng kiến cấp cơ sở phục vụ đánh giá cán
bộ công chức, viên chức và xét các danh hiệu thi đua, hình thức Khen thưởng
trong năm học 2018 - 2019.
- Tổ chức tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện lần thứ 5, năm
học 2018 - 2019.
5.2. Công nghệ thông tin:
- Tiếp tục theo dõi Cổng thông tin điện tử, khắc phục một số lỗi cơ bản
trên Website Phòng.
- Triển khai thực hiện phòng họp trực tuyến giữa Phòng Giáo dục và Đào
với các đơn vị trực thuộc
- Xây dựng Kế hoạch thực hiện hệ thống họp trực tuyến giữa Phòng Giáo
dục và Đào tạo với các đơn vị trường học.
- Lập tờ trình xin chủ trương trang bị phần mềm soạn giảng cho các
trường Tiểu học, Trung học cơ sở.
Nhận xét chung:
- Công thông tin điện tử vận hành ổn định, kịp thời thông tin giữa Phòng
với các đơn vị trực thuộc.
- Xây dựng hoàn thành và triển khai thực hiện Phòng họp trực tuyến, tiếp
tục triển khai thực hiện trong thời gian tới.
Phương hướng tháng tới
Thi đua - Khen thưởng:
- Lên kế hoạch thời gian cho các đơn vị trực thuộc họp Hội đồng xét thi
đua khen thưởng và cử cán bộ, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo cùng
tham dự.
- Tổ chức Tổng kết Hội thi Giáo viên dạy giỏi lần thứ 5 năm học 2018 2019.
Công nghệ Thông tin:
- Tiếp tục theo dõi, quản lý và vận hành Cổng thông tin điện tử của ngành.
- Triển khai thực hiện hệ thống họp trực tuyến giữa Phòng Giáo dục và
Đào tạo với các đơn vị trường học.
- Tiếp tục theo dõi các đơn vị trong việc trang bị phần mềm soạn giảng và
nộp bài giảng về Phòng Giáo dục và Đào tạo theo kế hoạch.
6. Công tác Phổ cập Giáo dục – Pháp chế
- Tham mưu Ban Lãnh đạo Công văn số 124/PGD&ĐT-GDTX ngày 04
tháng 3 năm 2019 hướng dẫn các trường tiếp tục thực hiện và triển khai mô hình
“Đơn vị học tập” trên địa bàn huyện năm 2019; Kế hoạch thực hiện Dự án “Đấu
tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm
pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người” ngành giáo dục
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năm 2019-2020 theo tinh thần Kế hoạch số 338/KH-SGDĐT ngày 12 tháng 3
năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Tổng hợp các trường Mầm non - Mẫu giáo, Tiểu học, Trung học cơ sở
đăng ký đơn vị học tập năm 2019 ở các trường báo cáo Hội Khuyến học huyện.
- Theo dõi việc xây dựng kế hoạch mở lớp PCGD THCS ở các trường
THCS, hướng dẫn trường THCS Tân Thanh Tây xây dựng kế hoạch mở lớp.
- Tham mưu Quyết định số 32/QĐ-PGD&ĐT ngày 02/4/2019 về việc
kiểm tra, đánh giá xếp loại hoạt động Học tập cộng đồng năm 2018 và hoạt động
quý I/2019 ở các xã từ 08/4/2019 đến 17/4/2019. Kết quả đạt 100% xếp loại tốt.
- Theo dõi các trường TH thu hồi và phát hành vốn vay ABE theo chu kỳ
22 năm 2019.
- Tổng hợp nhu cầu mở lớp PCGD THCS các trường; kết quả các xã
không có mở lớp, riêng có xã Tân Thành Bình đã mở 01 lớp 22 học viên (ngoài
diện tuổi , xét tốt nghiệp đợt tháng 5/2019 và xã Tân Thanh Tây đang lập kế
hoạch mở 01 lớp 23 học viên (ngoài diện tuổi dự kiến xét tháng 5/2020.
- Báo cáo góp ý Thông tư đánh giá, xếp loại “Đơn vị học tập” gửi về Sở
GD&ĐT ngày 11/4/2019.
- Tham mưu Ban Lãnh đạo Công văn số 254/PGD&ĐT-PCGD ngày
18/4/2019 về việc rà soát, củng cố hồ sơ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; Công
văn số 248/PGD&ĐT-GDTX ngày 17/4/2019 về việc báo cáo hoạt động đào
tạo, bồi dưỡng tại các TTHTCĐ và tổng hợp báo cáo thực trạng hoạt động đào
tạo, bồi dưỡng trong các cơ sở GDNN-GDTX theo tinh thần Công văn số
529/SGD&ĐT-GDTrT-TX ngày 08/4/2019.
- Công tác duy trì sỉ số học sinh được thực hiện có hiệu quả, tuy nhiên vẫn
còn nhiều trường có tỉ lệ học sinh bỏ học cao như: THCS Khánh Thạnh Tân
2,13%; THCS Nhuận Phú Tân 1,69%; THCS Tân Phú Tây 0,93%, THCS
Nguyễn Văn Tư 2,79%; THCS Phú Mỹ 0,98%.
Phương hướng tháng tới:
- Báo cáo tổng kết công tác pháp chế, công tác giáo dục thường xuyên
năm học 2018-2019.
- Kiểm tra việc rà soát, củng cố hồ sơ PCGD, XMC theo tinh thần Công
văn số 254/PGD&ĐT-PCGD ngày 18 tháng 4 năm 2019 và Công văn số
558/SGD&ĐT-GDTrH-TX ngày 09 tháng 4 năm 2019.
7. Giáo dục thể chất
- Kiểm tra công tác giáo dục thể chất, công tác y tế, trường học an toàn
và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp các đơn vị trực thuộc.
- Tham mưu xây dựng Kế hoạch Hội thao học sinh hè năm 2019.
- Phối hợp Trung tâm Văn hóa, Phòng Văn hóa - Thông tin huyện giám
sát công tác thực hiện Đề án Phổ cập bơi và mô hình thí điểm học sinh toàn
trường biết bơi.
Phương hướng tháng tới
- Kiểm tra tổ chức thực hiện Kế hoạch Hội thao học sinh hè năm 2019 cấp
huyện và tập luyện vận động viên tham gia Hội thao học sinh hè cấp tỉnh.
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- Tiếp tục giám sát công tác thực hiện Đề án Phổ cập bơi và mô hình thí
điểm học sinh toàn trường biết bơi.
8. Công tác GDNGLL, Hoạt động ngoài giờ.
- Tổ chức chấn cuộc thi sáng tạo TTNNĐ 2019 cấp huyện từ 17/4/2019
đến 07/5/2019 của 33 trường (18 trường Tiểu học, 12 trường THCS và 03
trường THPT-TTGDNN-GDTX với 215 sản phẩm dự thi, sơ khảo chọn 45 sản
phẩm vào vòng bán kết, vòng chung kết chọn 20 sản phẩm để cải thiện và hoàn
chỉnh sản phẩm dự thi tỉnh vào cuối tháng 5/2019.
- Tổ chức hội thi Tin học trẻ cấp Tiểu học cho 36 học sinh khối 4,5 của 18
trường chọn 04 học sinh của TH Phước Mỹ Trung, KTT1, Tân Thành Bình 2 và
Nhuận Phú Tân 1 tham gia dự thi cấp tỉnh vào ngày 22/5/2019.
- Tổ chức hội thi GV làm TPT đội giỏi cấp huyện năm học 2018-2019 có
21/21 đồng chí dự thi đạt 100%.
- Tham mưu BLĐ tổ chức “Sân chơi tuổi thơ”:
+ Vẽ tranh sáng 16/5/2019 tại TH Phước Mỹ Trung.
+ Ngày hội Aerobic ngày 17/5/2019 tại MG Thành An.
- Tổ chức các đội năng khiếu tham gia các hoạt động cấp tỉnh nhân dịp
01/6.
Phương hướng tháng tới
- Phối hợp Chuyên môn để tổ chức buổi vinh danh học sinh giỏi các cấp.
- Phối hợp Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện tổ chức Diễn
đàn trẻ em năm 2019 với chủ đề “Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc
thiểu số” cho 12 trường THCS trong huyện (dự kiến từ 20/6 đến 25/6/ 2019).
9. Công tác kế toán:
- Đăng ký rút và chuyển tiền kinh phí thi nghề phổ thông, kinh phí sao in đề
kiểm tra học kỳ II năm học 2018-2019, kinh phí hội thi giáo viên dạy dõi cấp
tiểu học, THCS năm học 2018-2019.
- Chuyển tiền kinh phí mua sắm thiết bị hệ thống họp trực tuyến .
- Phối hợp bộ phận CSVC, bộ phận chuyên môn MN-MG thống nhất
danh mục đầu tư mua sắm thiết bị từ nguồn vốn Chương trình mục mục tiêu
quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019.
Phương hướng tháng tới:
- Tham gia đoàn thanh tra nhà nước huyện thanh tra trường THCS Hưng
Khánh Trung A.
- Ra quyết định cấp kinh phí tiền ăn trưa cho trẻ em 3, 4, 5 tuổi, tiền cấp bù
học phí, tiền hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2018-2019 cho các trường.
- Lập tờ trình duyệt chủ trương danh mục đầu tư mua sắm thiết bị từ
nguồn vốn Chương trình mục mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm
2019.
II. Đề xuất, kiến nghị các đơn vị trực thuộc:
1. Công tác Xây dựng cơ sở vật chất:
Yêu cầu các đơn vị có công trình đầu tư nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất
do đơn vị làm chủ đầu tư nhắc nhỡ đơn vị thiết kế hoàn thành sớm để trình
Phòng KT & HT huyện phê duyệt và thực hiện các bước tiếp theo cho kịp thời.
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2. Công tác kiểm tra khiếu nại, tố cáo, cấp giấy phép dạy thêm, học
thêm, công tác kiểm định.
- Tất cả các đơn vị đã được kiểm tra, chưa được kiểm tra nếu có thực hiện
sai các quy định nêu trên cần chấn chỉnh lại cho đúng quy định.
- Vừa qua, Phòng Giáo dục ban hành Công văn số 298/PGD&ĐT- KTr
ngày 4/5/2019 về việc triển khai thực hiện Nghị định Chính phủ về Quy định chi
tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo, đề nghị các đơn vị
khi triển khai cho cán bộ, giáo viên nhân đầy đủ nội dung và báo cho Phòng
đúng thời gia quy định.
- Các đơn vị xây dựng kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2019
dựa trên Công văn số 297/CT-PGD&ĐT ngày 04/5/2019 của Phòng Giáo dục và
Đào tạo về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
- Các đơn vị thực hiện báo cáo tổng kết công tác kiểm tra nội bộ đúng theo
Công văn 1010/PGD&ĐT-KTr ngày 25/12/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về
việc hướng dẫn báo cáo sơ kết học kỳ, tổng kết công tác kiểm tra năm 2018-2019.
3. Công tác Hoạt động ngoài giờ lên lớp, giáo dục ngoại khoá:
Ban giám hiệu các trường MN-MG, TH, trong huyện có kế hoạch để tổ
chức cho học sinh tham gia tốt các hoạt động Quốc tế thiếu nhi 01/6/ 2019, tổ
chức vui chơi các hoạt động VH-VN-TDTT (theo chỉ đạo của UBND huyệnvề
01/6 và kế hoạch hè 2019).
Trên đây là báo cáo dự thảo họp hiệu trưởng lệ kỳ tháng 5 năm 2019 của
Phòng GD&ĐT Mỏ Cày Bắc, đề nghị Hiệu trưởng các trường Mầm non - Mẫu
giáo, Tiểu học, THCS thực hiện nghiêm túc để được hiệu quả cao.
Nơi nhận:
- Trưởng Phòng, các PTP;
- Hiệu trưởng các trường MN-MG, TH, THCS;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG
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