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Kết luận Hội nghị giao ban cán bộ quản lý các trường học tháng 11/2018

Ngày 29/11/2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo Uông Bí đã tổ chức Hội nghị giao
ban trực tuyến với cán bộ quản lý các đơn vị trường học trực thuộc nhằm đánh giá kết
quả thực hiện công tác tháng 11 năm 2018, đồng thời triển khai các nhiệm vụ trọng tâm
tháng 12 năm 2018.
Thành phần dự họp:
- Tại điểm cầu trung tâm: Lãnh đạo Phòng GD&ĐT, đại diện các tổ công tác
thuộc Phòng GD&ĐT. Có mặt: 09/11 đồng chí. Vắng mặt: 02 đồng chí (có phép)1.
- Tại các điểm cầu nhánh: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn các
trường mầm non, tiểu học, THCS, TH&THCS trên địa bàn xã, phường. Có mặt:
113/127 đồng chí. Vắng mặt: 14 đồng chí (có phép)2.
- Đại biểu mời dự hội nghị: đồng chí Vũ Đức Quyền – Phó Chủ tịch Liên đoàn
lao động thành phố, đồng chí Vũ Tiến Cường – Chuyên viên Cơ quan Tổ chức, nội vụ
Thành phố.
Sau khi nghe các ý kiến tham gia phát biểu và thảo luận tại Hội nghị, đồng chí
Trưởng phòng GD&ĐT thành phố kết luận như sau:
I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 11 NĂM 2018

1. Giáo dục mầm non:
- Tình hình nhóm, lớp, học sinh: tổng số 15 trường trên địa bàn, có 260 nhóm
lớp và 20 nhóm trẻ gia đình/7172 trẻ; so với tháng 10 tăng 96 trẻ, tỷ lệ huy động nhà trẻ
đạt 1126/4402= 25,6%, tỷ lệ mẫu giáo đạt 6046/7080 = 85,4%.
- Các trường mầm non tiếp tục huy động trẻ ra lớp và triển khai thực hiện
chương trình giáo dục mầm non sau sửa đổi bổ sung.
- Tổ chức thành công 02 chuyên đề cấp Thành phố: “Giáo dục kỹ năng sống cho
trẻ trong trường mầm non” tại trường mầm non Yên Thanh; Hội thi “Bé khỏe, Bé tài
năng” tại trường mầm non Phương Nam.
- Phối hợp với UBND xã/phường tổ chức kiểm tra điều kiện cho phép thành lập
và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học đối với các lớp mầm non tư thục tại phường
Yên Thanh, Phường Trưng Vương, phường Quang Trung, Phường Phương Nam.
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đ/c Trần Nam Hải, Hoàng Diệu Khánh – đi tập huấn tại TP Hạ Long.
đ/c Hiệu trưởng các trường: TH Lý Thường Kiệt, TH Bạch Đằng, TH Trưng Vương, TH Quang Trung, TH
Yên Thanh, THCS Nguyễn Trãi.
đ/c Phó hiệu trưởng các trường: TH Trần Hưng Đạo, TH Quang Trung (01), TH Phương Đông A, TH
Phương Đông B (01), THCS Bắc Sơn, THCS Phương Đông.
đ/c Chủ tịch công đoàn các trường: MN Thanh Sơn, TH Lý Thường Kiệt.
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Tồn tại qua kiểm tra đó là: Một số nhóm, lớp chưa thực hiện đánh giá trẻ cuối
chủ đề, thông tin chung của trẻ còn thiếu, sổ kiểm thực ba bước ghi thiếu các cột mục.
2. Giáo dục tiểu học:
- Tình hình lớp, học sinh: tổng số 17 trường tiểu học trên địa bàn, có 318 lớp/
11.888 học sinh (giảm 01 học sinh so với tháng 10/2018).
- Giám sát các trường tiểu học tổ chức kiểm tra giữa học kì I môn Toán, Tiếng
Việt lớp 4, 5 vào ngày 07/11/2018.
- Chỉ đạo thực hiện tốt sinh hoạt chuyên môn cấp cụm (cụm Thanh Sơn- Điền
Công; cụm Yên Thanh- Bắc Sơn) theo kế hoạch đề ra3.
- Đôn đốc các trường gửi bài dự thi "Ý tưởng trẻ thơ" (công văn hướng dẫn số
1130/PGD&ĐT ngày 24/10/2018); Hướng dẫn các trường học thực hiện báo cáo đầu
năm theo yêu cầu của Sở GD&ĐT.
- Phối hợp với Sở GD ĐT tổ chức thành công Hội nghị tập huấn, chuyên đề sử
dụng phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực và đổi mới phương pháp giáo dục kĩ năng
sống trong trường tiểu học tại trường TH Yên Thanh vào ngày 15-16/11/2018: thực
hiện hai tiết dạy minh họa (Dạy học Tập làm văn lớp 5; Dạy học Toán lớp 3) và một
báo cáo lí thuyết.
3. Giáo dục Trung học:
- Tình hình lớp, học sinh bậc THCS: tổng số 10 trường THCS, 02 trường
TH&THCS trên địa bàn, có 174 lớp/ 7011 học sinh (duy trì ổn định).
- Các trường học tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông
hiện hành theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học; duy trì tốt các
hoạt động: kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên; sinh hoạt tổ chuyên môn; chuyên đềngoại khóa4.
- Điều động 20 giáo viên THCS tham gia tập huấn giảng dạy Tiếng Anh hệ 10
năm theo sự hướng dẫn của Sở GD&ĐT.
- Tổ chức tốt kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố (ngày 06/11/2018)5, thi
GVDG cấp Thành phố bậc THCS (từ 12-18/11/2018)6.
- Tiến hành cấp phát bằng tốt nghiệp THCS cho học sinh năm học 2017-2018.
- Hướng dẫn các trường học thực hiện một số hồ sơ, sổ sách, kế hoạch; sử dụng
Sổ điện tử từ năm học 2018-2019; hoàn thiện hồ sơ và sản phẩm dự thi khoa học kỹ
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+ Cụm trường Thanh Sơn - Điền Công: Chuyên đề “Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh
- Môn Toán 5” (chiều ngày 23/11/2018);
+ Cụm Yên Thanh- Bắc Sơn: Chuyên đề “Vận dụng phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực trong môn Địa
lí lớp 5” (sáng ngày 30/11/2018).
4
- Cụm chuyên môn Trưng Vương thực hiện chuyên đề cấp TP (ngày 22/11/2018 tại Đại học Hạ Long).
- Các trường THCS duy trì hoạt động NGCK nội dung Tin học, Tiếng Anh có yếu tố người nước ngoài,
đảm bảo thời gian biểu, nội dung, nền nếp học tập.
5
Kết quả: Tổng số giải là 211 (6 nhất; 23 nhì; 58 ba; 124 KK); 181 học sinh ôn luyện 9 đội tuyển.
- Các đội tuyển bắt đầu ôn luyện từ ngày 26/11/2018: Học tại THCS Trần Quốc Toản (5 môn) gồm Ngữ văn; Sinh
học; GDCD; Tiếng Anh; Hóa học. Học tại THCS Nguyễn Trãi (4 môn) gồm Toán; Vật lí; Lịch sử; Địa lí.
- Thời lượng ôn luyện: 3 môn Toán; Ngữ văn; Tiếng Anh học 3 buổi/tuần; 6 môn còn lại học 2 buổi/tuần.
6
Kết quả: Công nhận danh hiệu GVDG cấp Thành phố cho 115/127 giáo viên đăng kí dự thi. Khen thưởng 10 giáo
viên đạt thành tích xuất sắc (Phòng GD&ĐT đã có công văn đánh giá kết quả Hội thi gửi các trường).

Yêu cầu các trường rà soát, động viên các GV có đủ năng lực, điều kiện dự thi cấp Tỉnh trong tháng 01/2019.
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thuật cấp tỉnh (04 sản phẩm của các trường: THCS Nguyễn Văn Cừ; Nguyễn Trãi;
Phương Đông; Trưng Vương).
- Đối với các sản phẩm đạt giải Cuộc thi sáng tạo dịch vụ tỉnh Quảng Ninh năm
2016-20177 đề nghị các đơn vịtiếp tục quan tâm khai thác, nhân rộng; tạo điều kiện hỗ
trợ kinh phí để duy trì hoạt động website hỗ trợ dạy học Địa lí – Lịch sử địa phương
(trường THCS Trưng Vương).
4. Giáo dục thường xuyên:
- Cập nhật thông tin phần mềm, hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh kiểm tra,
công nhận kết quả phổ cập giáo dục năm 2018 đối với Thành phố Uông Bí (thông qua
dịch vụ hành chính công trực tuyến)8.
- Cử đại biểu tham dự Hội thảo - Tập huấn quản lý hoạt động giáo dục có yếu tố
nước ngoài cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh vào ngày 30/11-01/12/2018 (tại TP
Hạ Long).
5. Giáo dục chính trị tư tưởng và công tác học sinh:
- Huy động lực lượng cán bộ, giáo viên tham dự chương trình “Chung kết hội thi
người giới thiệu hay nhất về Thành phố Uông Bí lần thứ 2 năm 2018” (ngày
16/11/1018); chương trình tuyên truyền Nghị quyết số 12-NQ/BCH và triển lãm ảnh
Biển đảo quê hương (ngày 20/11/2018); hướng dẫn học sinh các trường học tham quan
học tập, trải nghiệm tại Chợ cảnh Thành phố (phường Yên Thanh), thư viện, biểu tượng
Thành phố.
- Phòng GD&ĐT đã phối hợp với Liên đoàn lao động thành phố tổ chức thành
công giải cầu lông, bóng bàn cán bộ, viên chức, lao động ngành giáo dục Thành phố
năm học 2018-2019 (ngày 04/11/2018); cử đoàn vận động viên tham gia giải cấp Tỉnh
nhân dịp chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2018.
- Tiếp tục chỉ đạo các trường tăng cường đảm bảo trật tự ATGT; phát động, triển
khai cuộc thi “Học sinh Quảng Ninh với an toàn giao thông” năm 2018 do Ban An toàn
giao thông tỉnh phối hợp với Sở GDĐT tổ chức. Đề xuất Sở GD&ĐT lắp đặt 01 hệ
thống camera theo dõi hoạt động ATGT tại trường THCS Phương Đông. Các trường
học đã tích cực hưởng ứng hoạt động tưởng niệm nạn nhân tử vong vì tai nạn giao
thông năm 2018, tuyên truyền về Ngày pháp luật Việt Nam (09/11/2018), tháng hành
động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS.
- Phòng GD&ĐT đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các trường học tuyên truyền,
quản lý, khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản; tăng cường công tác vệ sinh ATTP, vệ
sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh tại các trường học trên địa bàn Thành phố.
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Dự án “Xây dựng Website hỗ trợ dạy học Địa lý – Lịch sử địa phương nhằm phát triển năng lực tự học
cho học sinh THCS trên địa bàn thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh”: Giải Ba Cuộc thi sáng tạo dịch vụ tỉnh
Quảng Ninh lần thứ I, năm 2016-2017 (tác giả: Võ Quỳnh Trang và Bùi Thị Mai Phương – Trường THCS Trưng
Vương).
Dự án “Giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho học sinh trường TH&THCS Điền Công – TP
Uông Bí”: Giải khuyến khích Cuộc thi sáng tạo dịch vụ tỉnh Quảng Ninh lần thứ I, năm 2016-2017 (tác giả: Nguyễn
Thị Phương Anh và Nguyễn Thị Thu Thảo – Trường TH&THCS Điền Công).
8
UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 6832/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 về việc công nhận kết quả
PCGD-XMC đối với 11/11 xã, phường.
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- Hoàn thiện hồ sơ đề nghị UBND Thành phố công nhận cơ quan Phòng
GD&ĐT đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”.
6. Giáo dục thể chất và y tế trường học:
- Chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc vệ sinh ATTP, vệ sinh học đường, vệ
sinh bán trú; tổ chức khám sức khỏe đầu năm cho học sinh; đăng ký cấp thẻ và thực
hiện chỉ tiêu BHYT học sinh năm học 2018-2019. Tiến hành phun diệt khử trùng; khảo
sát nhu cầu uống thuốc tẩy giun đối với học sinh tại các trường tiểu học.
- Phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, Phòng Y tế thành phố tiến
hành giám sát, đánh giá thực trạng vệ sinh tại các trường học thuộc xã Thượng Yên
Công.
7. Công tác kế hoạch, tài chính:
- Công tác tài chính - kế hoạch, cơ sở vật chất: Xây dựng dự toán ngân sách năm
2019. Rà soát các chỉ tiêu đầu tư, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch và
Nghị quyết Chi bộ, Đảng bộ các cấp.
- Hướng dẫn các cơ sở giáo dục công lập rà soát, tổng hợp nhu cầu kinh phí bảo
hiểm thất nghiệp, nhu cầu tăng lương năm 2018 (theo chỉ đạo của UBND thành phố);
nhu cầu đầu tư trang thiết bị dạy học năm 2019 (theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT).
- Xây dựng báo cáo dự toán thu - chi tài chính công đoàn năm 2019, tổng hợp
quyết toán năm 2018.
8. Công tác thanh - kiểm tra:
- Tiến hành kiểm tra các trường học theo kế hoạch (có thông báo kết quả gửi các
đơn vị) 9. Duy trì hoạt động kiểm tra nền nếp dạy học; việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật
lao động; công tác bán trú; các khoản thu trong nhà trường năm học 2018-2019; hoạt
động giáo dục ngoài giờ chính khóa theo đề án đã được Phòng GD&ĐT phê duyệt
(gồm: Tin học; Ngoại ngữ, giáo dục kỹ năng sống).
Nhìn chung các trường đã thực hiện nghiêm túc các khoản thu – chi theo quyết
định phê duyệt của Phòng GD&ĐT.
- Triển khai lấy ý kiến dự thảo Luật giáo dục (sửa đổi) theo hướng dẫn của Bộ
GD&ĐT, Sở GD&ĐT.
- Giới thiệu cộng tác viên tham gia thanh tra coi thi nghề THPT năm 2018 theo
hướng dẫn của Thanh tra Sở GD&ĐT.
9. Công tác văn phòng và ứng dụng công nghệ thông tin:
- Phòng GD&ĐT đã hướng dẫn các trường học tuyên truyền, tổ chức tốt hoạt
động thi đua, thao giảng chào mừng kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam
(20/11/1982-20/11/2018), 50 năm ngày Bác Hồ gửi lá thư cuối cùng cho ngành Giáo
dục (15/10/1968-15/10/2018), 57 năm “Uông Bí xây dựng và phát triển” (28/10/196128/10/2018), 55 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963-30/10/2018). Tham
mưu với UBND Thành phố lịch đi thăm, chúc mừng Ngày nhà giáo Việt Nam tại 30 cơ
sở giáo dục.
9

Gồm: gồm: THCS Phương Nam (27-28/11), THCS Lý Tự Trọng (30/11), TH Lê Lợi (01/11), TH Phương Nam
A (27/11), MN Đồng Chanh (08/11).
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- Phối hợp với Hội khuyến học thành phố cử 01 giáo viên, 13 học sinh tham dự
"Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi, rèn luyện tốt; thầy giáo, cô giáo
nêu gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo" tại TP Hạ Long vào ngày 11/11/2018.
- Tiến hành rà soát chuyển đổi quy trình giải quyết 29 thủ tục hành chính cấp
huyện thuộc lĩnh vực GD&ĐT từ TCVN ISO 9001: 2008 sang 9001: 2015; rà soát và
đăng ký tiếp nhận hồ sơ dịch vụ công mức độ 4 đối với 29/29 thủ tục hành chính (đạt tỷ
lệ 100%).
- Tiếp tục đôn đốc các trường cập nhật thông tin trên phần mềm cơ sở dữ liệu
ngành giáo dục (http://qlth.quangninh.edu.vn) và cổng thông tin điện tử.
10. Công tác thi đua, khen thưởng:
- Hướng dẫn các trường triển khai cuộc thi viết "Những kỷ niệm sâu sắc về
thầy/cô và mái trường mến yêu" năm 2018 (hoàn thành vào ngày 25/11/2018).
- Tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 6432/QĐ-UBND ngày 08/10/2018 của
Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy định về công thi đua khen thưởng
trên địa bàn thành phố Uông Bí (có hiệu lực từ ngày 15/10/2018).
11. Thực hiện các cuộc vận động:
Các trường tiếp tục triển khai hoạt động quyên góp ủng hộ sách giáo khoa, vở
viết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Vận động cán bộ viên chức lao động tham gia
ủng hộ Quỹ vì người nghèo; hỗ trợ xây nhà ở cho người khuyết tật, trẻ mồ côi theo
Hướng dẫn của UBND Thành phố.
12. Công tác kiểm định và xây dựng trường chuẩn quốc gia:
- Sở GD&ĐT đã tiến hành kiểm tra công nhận chuẩn Quốc gia mức độ II tại
trường TH Phương Nam C, TH Nguyễn Bá Ngọc, TH Quang Trung, TH Lê Lợi (Sở
GD&ĐT đã có quyết định công nhận số 1797/QĐ-SGD&ĐT ngày 20/11/2018).
- Tổ chức đánh giá ngoài chất lượng giáo dục đối với trường TH Trần Phú từ
ngày 18/10 đến ngày 25/11/2018 (Sở GD&ĐT đã có Quyết định số 1826/QĐSGD&ĐT ngày 26/11/2018 công nhận trường TH Trần Phú đạt tiêu chuẩn chất lượng
giáo dục cấp độ 3).
- Cử cán bộ tham dự hội nghị tập huấn công tác tự đánh giá, đánh giá ngoài cơ
sở giáo dục phổ thông năm 2018 tại Đồ Sơn – Hải Phòng từ ngày 30/10 – 03/11/2018.
13. Công tác tổ chức:
- Hướng dẫn các trường học kê khai bổ sung lý lịch; kê khai tài sản - thu nhập;
đánh giá xếp loại cán bộ, viên chức, người lao động năm 2018; lập hồ sơ bổ nhiệm lại
đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý (hồ sơ lập gửi Phòng
GD&ĐT, Cơ quan Tổ chức – Nội vụ trước khi hết nhiệm kỳ ít nhất 03 tháng).
- Phối hợp với Cơ quan Tổ chức – Nội vụ, Phòng Y tế thành phố tiến hành điều
chuyển 14 nhân viên y tế trường tiểu học, THCS về công tác tại các xã/phường từ ngày
01/11/2018 theo Kết luận số 38-KL/TU ngày 25/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
và Kết luận số 260/TB-UBND ngày 30/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng thời
phối hợp xây dựng quy chế chỉ đạo, thực hiện công tác y tế trường học theo hướng dẫn
liên ngành số 2680/LN-SGD&ĐT-SYT.
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- Phổ biến Nghị định số 153/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ về
việc quy định chính sách hưởng lương hưu đối với lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018
đến năm 2021 nhưng có thời gian đóng BHXH từ 20 đến 29 năm 6 tháng.
- Cử đại biểu tham gia lớp tập huấn triển khai thực hiện chuẩn hiệu trưởng,
chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông tại Hải Phòng từ ngày 2830/11/2018 (do Bộ GD&ĐT tổ chức tại TP Hải Phòng).
14. Đánh giá chung
- Phòng GD&ĐT đã kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện
nhiệm vụ. Các nội dung công tác được thực hiện theo đúng kế hoạch.
- Cán bộ, viên chức, lao động và học sinh tại các cơ sở giáo dục đã thực hiện
nghiêm túc các qui định của pháp luật, phối hợp tốt cùng chính quyền địa phương trong
việc tổ chức các hoạt động giáo dục.
- Các chế độ chính sách đối với cán bộ, nhà giáo và người học được đảm bảo đầy
đủ, kịp thời.
- Nhìn chung các trường học đã thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kì và
đột xuất theo yêu cầu của Phòng GDĐT. Tuy nhiên, còn một số đơn vị thực hiện chưa
đảm bảo về thời gian, nội dung các hoạt động trong tháng.
II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2018

1. Duy trì ổn định sĩ số học sinh, tiếp tục công tác huy động trẻ mầm non ra lớp
theo chỉ tiêu.
2. Chỉ đạo các trường học tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục
phổ thông hiện hành (tuyệt đối không để xảy ra tình trạng cắt xén nội dung, dạy dồn
tiết). Tham gia và tổ chức các lớp tập huấn chuyên đề cấp tỉnh, cấp Thành phố theo kế
hoạch10; duy trì hình thức sinh hoạt chuyên môn liên trường và thông qua website:
truonghocketnoi.edu.vn.
3. Tổ chức tốt việc ôn tập, kiểm tra chất lượng học kỳ I. Cập nhật kết quả giáo
dục trên các phần mềm quản lý trực tuyến.
- Duy trì hoạt động ôn luyện đội tuyển HSG lớp 9 cấp trường, cấp Thành phố
bậc THCS. Tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh; thi GVDG cấp tỉnh.
- Tăng cường dự giờ, kiểm tra hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa (Tin học,
Ngoại ngữ, kỹ năng sống) theo đề án đã được Phòng GD&ĐT phê duyệt.
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Tham gia lớp tập huấn về Công tác xóa mù chữ (XMC) và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ
(GDTTSKBC) cho cán bộ và giáo viên cốt cán tại các Phòng GDĐT, Trung tâm học tập cộng đồng (HTCĐ) cấp xã
(vào ngày 05-06/12/2018 tại TP Móng Cái).
- Chuyên đề cấp Thành phố bậc mầm non: lĩnh vực phát triển ngôn ngữ tăng cường Tiếng Việt cho trẻ dân
tộc thiểu số tại trường mầm non Đồng Chanh; lĩnh vực phát triển nhận thức: Hoạt động làm quen với toán tại trường
mâm non 19.5.
- Tổ chức tập huấn bồi dưỡng nâng cao phương pháp giảng dạy cho giáo viên dạy môn Tin học các trường
TH, TH&THCS theo yêu cầu chỉ đạo của Sở GDĐT (sẽ có kế hoạch cụ thể sau khi có kết luận của Sở GDĐT).
- Chuyên đề cấp Thành phố bậc tiểu học: Tự nhiên xã hội lớp 2 - tại TH Phương Nam A (dự kiến ngày
14/12/2018, có kế hoạch cụ thể sau).
- Tổ chức Ngoại khóa tiếng Anh tại TH Lý Thường Kiệt vào 13h30' ngày 21/12/2018.
- Chỉ đạo tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên trường TH cụm Vàng Danh, Thượng Yên Công theo kế hoạch.
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- Hướng dẫn các trường thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng giáo dục; thực
hiện công tác kiểm định và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia theo các Thông tư số
17, 18, 19 của Bộ GD&ĐT (ban hành ngày 22/8/2018).
4. Đề nghị UBND Tỉnh, Bộ GD&ĐT kiểm tra, công nhận kết quả chuẩn PCGD
-XMC năm 2018 đối với thành phố Uông Bí.
5. Hoàn thành việc đánh giá, xếp loại công chức, viên chức; kê khai tài sản, thu
nhập cá nhân năm 2018; lập hồ sơ đề nghị bổ nhiệm lại cán bộ quản lý (sau khi hết
nhiệm kỳ). Tăng cường bồi dưỡng đạo đức nhà giáo, văn hóa ứng xử cho đội ngũ. Phối
hợp với Trạm y tế để thực hiện tốt nhiệm vụ y tế học đường (điều kiện làm việc, theo
dõi đánh giá, báo cáo). Lưu ý: các trường tiểu học, THCS sẽ không còn vị trị nhân viên
y tế.
6. Tổ chức tuyên truyền, quán triệt các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ
tám - BCH Trung ương Đảng khóa XII; Kế hoạch của UBND thành phố thực hiện
Nghi quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành
Trung ương Đảng khoá XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao
sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các điển hình
tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai
đoạn 2017-2020 gắn với các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành. Tổ chức
kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trong năm 2018, xây dựng
kế hoạch cá nhân năm 2019.
7. Công tác tài chính - kế hoạch, cơ sở vật chất: Rà soát các chỉ tiêu đầu tư, xây
dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch và Nghị quyết Đảng bộ thành phố năm
2018. Lập kế hoạch phân khai ngân sách cho các trường học năm 2019. Điều chỉnh
tăng giảm kinh phí cho các trường học năm 2018. Thực hiện chi trả chế độ chính sách
cho học sinh, sinh viên học kỳ I năm học 2018-2019. Lập kế hoạch mua sắm bổ sung
trang thiết bị dạy học, xây dựng, sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất trường học năm 2019
(bao gồm cả các công trình vệ sinh học sinh theo chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND thành
phố). Tiếp tục thực hiện kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 11/5/2018 của UBND
thành phố về triển khai trồng cây hoa giấy.
8. Tổ chức kiểm tra theo kế hoạch11. Duy trì hoạt động kiểm tra, giám sát nề nếp,
kỷ cương, kỷ luật lao động tại các nhà trường; hoạt động dạy thêm học thêm; thực hiện
quy định về các khoản thu trong nhà trường; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; công
tác y tế học đường. Phối hợp kiểm tra điều kiện cho phép thành lập nhóm trẻ độc lập và
việc thực hiện nhiệm vụ năm học tại các phường: Thanh Sơn, Phương Đông.
9. Hướng dẫn các trường tổ chức hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày thành lập
Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2018), 29 năm ngày Hội Quốc
phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2018). Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các nội
dung: ATGT, vệ sinh ATTP, biện pháp phòng cháy, chữa cháy trong mùa hanh khô,

11

Gồm các trường: MN Vàng Danh, MN Yên Thanh, TH Phương Đông A, TH Trần Phú, TH Trần Hưng
Đạo, THCS Nam Khê, THCS Quốc Toản (có thông báo cụ thể sau).
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phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an ninh trật tự trường học12; hưởng ứng tháng hành
động quốc gia phòng chống HIV/AIDS, tháng hành động quốc gia về dân số và Ngày
dân số Việt Nam 26/12/2018, thực hiện nghiêm túc Nghị định số 36/2009/NĐ-CP của
Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo, đèn trời... Phát động Cuộc thi viết thư Quốc tế
UPU lần thứ 48 (năm 2019).
10. Tiếp tục vận động CBGV-NV tham gia các chương trình ủng hộ do ngành và
địa phương phát động. Phối hợp với Liên đoàn lao động Thành phố hướng dẫn các cơ
sở giáo dục xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, cán bộ,
nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ) nhân dịp tết Nguyên đán 2019 và hưởng ứng
chương trình ủng hộ giáo dục miền núi.
Trên đây là đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11 năm 2018, phương
hướng, nhiệm vụ công tác tháng 12 năm 2018. Phòng GD&ĐT yêu cầu Hiệu trưởng
các trường nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ cơ sở, chỉ đạo thực hiện tốt
các nhiệm vụ nêu trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần kịp thời báo
cáo với Lãnh đạo Phòng để phối hợp giải quyết./.
Nơi nhận:

TRƯỞNG PHÒNG

- Lãnh đạo Phòng GD&ĐT (c/đ);
- Các bộ phận công tác PGD&ĐT;
- Các trường học trực thuộc;
- Cổng TTĐT ngành;
- Lưu: VT, TĐ-TH.

(Đã ký)

12

Quan tâm cảnh giác với những đối tượng đến liên hệ xin xác nhận công tác rồi lợi dung để tuyên truyền,
thực hiện những hành vi sai trái chưa được cấp có thẩm quyền cho phép (như: tổ chức biểu diễn văn nghệ, quyên
góp ủng hộ, mua tăm tre, bán sản phẩm….).
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