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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 3/2016
và nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2016

A. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 3/2016:
I. Công tác phát triển:
Quy mô trường lớp được đảm bảo tốt theo đúng kế hoạch. Tổng số 79
trường với 30.287 học sinh. Trong đó:
+ Mầm non: 29 trường (28 trường công lập, 01 trường Tư thục); tổng số 358
nhóm, lớp với 9.346 trẻ.
+ Tiểu học: 27 trường; 443 lớp; 12.670 học sinh.
+ THCS: 23 trường; 251 lớp; 8.312 học sinh.
- Duy trì đảm bảo sĩ số học sinh, không có học sinh bỏ học đối với cấp Tiểu
học và THCS; Tỷ lệ huy động trẻ ở cấp Mầm non đạt chỉ tiêu kế hoạch.
II. Công tác chuyên môn:
1. Chuyên môn Mầm non:
- Các trường đã thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe và nuôi dưỡng.
Các bếp ăn bán trú đảm bảo sạch sẽ - VSATTP; Tổ chức cân, đo và khám sức
khỏe định kỳ cho trẻ đúng kế hoạch; Công tác vệ sinh môi trường trong, ngoài lớp
học sạch sẽ; Chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống các bệnh dịch trong mùa
xuân.
- Các cơ sở mầm non tư thục đã thực hiện có nền nếp, đặc biệt là công tác vệ
sinh ATTP và vệ sinh trong và ngoài nhóm lớp đã được coi trọng. Tuy nhiên hoạt
động dạy trong một số cơ sở tư thục có quy mô nhỏ (1 nhóm, lớp) chưa được thực
hiện thường xuyên, mới chỉ dừng ở mức trông giữ trẻ. Đồ dùng, đồ chơi chưa
được đầu tư mua sắm phục vụ đủ cho các hoạt động dạy và học.
- Tổ chức thành công trưng bày đồ dùng, đồ chơi cấp thị xã. Đồ dùng, đồ chơi
về dự trưng bày được chia theo 5 khu vực cụm và đã được các cụm tuyển chọn từ
các trường, đồ dùng, đồ chơi dự trưng bày của các cụm phong phú, mỗi cụm đều có
sản phẩm được làm từ nhiều nguồn chất liệu khác nhau, được sử dụng trong các hoạt
động giáo dục hàng ngày trên lớp học. Tuy nhiên các loại đồ dùng đồ chơi tự làm
nguyên liệu chủ yếu bằng mút, xốp, giấy, bìa ... và các nguyên liệu phế thải nên hiệu
quả sử dụng chưa cao, lĩnh vực sử dụng còn hạn chế, đồ dùng mau hỏng.
Kết quả trưng bày cấp thị xã: Các cụm trường được đánh giá có nhiều đồ dùng
đồ chơi phong phú và sáng tạo: cụm 4, cụm 2, cụm 3; Trường có nhiều đồ dùng, đồ
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chơi đẹp, sáng tạo là: Hoa Phượng, Sơn Ca, Hoa Lan, Sao Mai, Kim Sơn, Hoa Mai,
Hồng Phong, Thủy An, Họa Mi, Hồng Thái Đông.
Tham gia triển lãm đồ dùng đồ chơi cấp tỉnh với 05 sản phẩm xuất sắc
(02 sản phẩm tập thể của trường MN Hoa Phượng, MN Sơn Ca và 03 sản
phẩm cá nhân của trường MN Sao Mai và MN Hoa Mai). Kết quả: Tập thể
đạt giải KK; 01 giải cá nhân.
Các trường có sản phẩm được lựa chọn tham gia triển lãm đồ dùng đồ
chơi cấp tỉnh đã có sự đầu tư, chuẩn bị công phu, một số trường đã thể hiện rõ
tính xã hội hóa trong phong trào làm đồ dùng đồ chơi thông qua việc giúp đỡ của
các tổ chức, cá nhân đã hỗ trợ kinh phí, nguồn lực vận chuyển đồ dùng đồ chơi đi
tham gia dự triển lãm. Các đồ dùng, đồ chơi được chọn đi triển lãm tại tỉnh được
Ban tổ chức đánh giá là có sự đầu tư công phu, có tính đột phá trong ý tưởng sáng
tạo, phù hợp với thực tế, với đặc thù vùng miền của địa phương; tuy nhiên chi phí
cao nhưng hiệu quả sử dụng còn hạn chế.
- Tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh: Số GV được phân bổ
27. Có 01 giáo viên vì sức khỏe yếu không tham dự, còn 26 GV chính thức
dự thi.
Kết quả:
+ Thi kiểm tra năng lực: 23 GV đủ điều kiện; 03 giáo viên không đủ
điều kiện (dưới 8,0 điểm).
+ Thi Thực hành: 23/23 giáo viên đạt danh hiệu GV giỏi cấp tỉnh; trong
đó: 02 GV đạt giải nhất (MN Hoa Lan: cô giáo Phạm Thị Vân và cô giáo
Trần Thị Mai Hương); 02 giải nhì (cô giáo Bùi Ngọc Hoa - MN Sao Mai và
cô giáo Ngô Thị Linh - MN Hoa Phượng).
Qua Hội thi cho thấy, công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên ở một số trường
chưa được thường xuyên; một số Hiệu trưởng chưa thật sự chú trọng và quan tâm đến công
tác bồi dưỡng đội ngũ, còn phó mặc cho Phó hiệu trưởng. Giáo viên đi thi còn bị yếu tố tâm
lý, còn chủ quan, kiến thức về nghiệp vụ chuyên môn, về các kỹ năng sư phạm chưa chắc
chắn do vậy kết quả toàn thị xã còn hạn chế.
- Công tác Kiểm định chất lượng giáo dục: Tổng số trường MN đã được đánh giá
ngoài tính đén thời điểm này: 08 trường đã có Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng
giáo dục cấp độ III; 02 trường đã nộp hồ sơ về Sở GD&ĐT chờ ra Quyết định công nhận;
02 trường đang hoàn thiện hồ sơ.
- Các trường đã tích cực cập nhật viết tin, bài về hoạt động của trường đưa lên
trang web. Trường thường xuyên đưa tin, bài hoạt động của giáo viên và học sinh
trong trường: An Sinh A, Bình Dương A, Hoa Mai, Hưng Đạo, Xuân Sơn, Kim Sơn,
Sơn Ca, Sao Mai, Kim Sơn, Tràng An, Tràng Lương, Bình Minh, ... Song bên cạnh đó
vẫn còn một số trường chưa thường xuyên cập nhật các tin bài các hoạt động của nhà
trường: Bình Dương B, Hoàng Quế, Hồng Phong, Tân Việt ...
- Các trường MN: Kim Sơn, Sao Mai, Hoa Lan, Hoa Phượng đã tổ
chức hỗ trợ tích cực cho cơ sở tư thục Hoàng Hà - Phường Kim Sơn đồ
dùng, đồ chơi phục vụ hoạt động chơi và học cho học sinh. Tuy giá trị
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không lớn nhưng đã thể hiện tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau trong khu
vực cụm, tạo điều kiện cho cơ sở tư thục nâng cao chất lượng chăm sóc,
nuôi dưỡng và giáo dục trẻ đạt kết quả tốt hơn.
2. Chuyên môn Tiểu học:
- Tổ chức thành công Hội thi giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp thị xã.
Tổng số có 323 thí sinh tham gia Hội thi. Qua 03 phần thi: Đề tài sáng kiến
kinh nghiệm, bài thi lý thuyết và 02 tiết thi giảng thực hành, 318/323 giáo viên
đạt kết quả và được cấp Giấy chứng nhận đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi Tiểu
học cấp thị xã năm học 2015-2016, trong đó có 22 GV đạt danh hiệu giáo dạy
giỏi xuất sắc.
Qua Hội thi cho thấy, đa số giáo viên xác định được yêu cầu đề ra, nắm được
các văn bản chỉ đạo, có kiến thức vững vàng, nhiều giáo viên có cách làm bài
ngắn gọn, đầy đủ, chính xác. Đề tài đảm bảo về bố cục, các vấn đề nghiên cứu
phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường, phạm vi áp dụng rộng rãi … Hầu
hết các tiết dạy đã bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng, xác định được kiến thức cơ
bản, trọng tâm của bài, khai thác nội dung phù hợp với năng lực học tập của học
sinh, phù hợp với tâm lý học sinh …
Nhiều trường số lượng giáo viên dự thi đông, chất lượng hồ sơ và giờ dạy
đạt hiệu quả cao như (Mạo Khê B, Hồng Thái Đông ,Vĩnh Khê, Kim Đồng, ...).
Bên cạnh đó, vẫn còn một số tồn tại như: Một số sáng kiến có bố cục chưa
hợp lý, các biện pháp đưa ra không phù hợp với tình hình thực tế của lớp, trường.
Phần thi lý thuyết có thầy, cô giáo còn lúng túng trong việc nắm bắt các văn bản
chỉ đạo và trình bày hiểu biết của mình về phương pháp dạy học, chưa xác định
trọng tâm câu hỏi, diễn giải lan man … Một số giờ dạy chưa vận dụng linh hoạt
các phương pháp dạy học, hình thức dạy học còn đơn điệu, chưa thể hiện được
việc đổi mới phương pháp dạy học theo mô hình trường học mới VNEN, chưa
phát huy đựơc tính tích cực chủ động của học sinh.
3. Chuyên môn THCS:
Tham gia thành công cuộc thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh tại trường THCS
Mạo Khê II. Năm nay, 20/23 trường THCS có học sinh tham gia ở 10 đội tuyển
với 220 thí sinh dự thi. Đơn vị có học sinh tham gia đông là THCS Mạo Khê II,
THCS Nguyễn Đức Cảnh, THCS Nguyễn Du, THCS Kim Sơn. Kết quả, thị xã
Đông Triều đạt 99 giải, trong đó 04 Nhất, 22 Nhì, 35 Ba, 38 KK. Đặc biệt một số
đơn vị vùng khó khăn đã có sự bứt phá: THCS Việt Dân: 01 giải Nhất (Sử), 01
giải Nhì, 01 giải Ba; THCS Lê Hồng Phong có 01 giải Ba môn Địa lý, 01 giải Ba
môn Sử; THCS Mạo Khê II vẫn giữ vị trí dẫn đầu với 43 giải trong đó có 03 giải
Nhất (Vật lý, Anh, Pháp).
- Tham gia cuộc thi “Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình
huống thực tiễn” dành cho học sinh và cuộc thi “Dạy học tích hợp” dành cho giáo
viên cấp tỉnh. Tại cuộc thi năm học 2015-2016, Phòng GD&ĐT Đông Triều có 23
sản phẩm của giáo viên và 46 sản phẩm của học sinh tham dự cấp tỉnh. Có 28 sản
phẩm đạt giải, trong đó, sản phẩm của GV đạt 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 04 giải
Ba, 07 giải KK; Sản phẩm của học sinh đạt 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 07 giải Ba,
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05 giải KK. Thị xã Đông Triều đã có 11 sản phẩm tham gia cấp quốc gia (06 sản
phẩm của GV và 05 sản phẩm của học sinh; trong đó: THCS Nguyễn Đức Cảnh
có 04 sản phẩm, THCS Mạo Khê II có 03 sản phẩm, các THCS An Sinh, THCS
Hưng Đạo, THCS Xuân Sơn, THCS Bình Dương có 01 sản phẩm/01 trường).
- Các trường khu vực 1, 2, 5 tổ chức thành công Hội nghị chuyên đề bám sát
nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo của ngành: "Dạy học tích hợp theo chủ đề", “Hướng
dẫn học sinh tự học”… thông qua các tiết dạy thực nghiệm của bộ môn Sinh học,
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh … Sau dự giờ, các Hội nghị đã tiến hành
thảo luận rút kinh nghiệm, chỉ ra ưu điểm và những hạn chế cần khắc phục trong
vận dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực nhằm phát huy năng lực tự
học, tự nghiên cứu cho học sinh ...
- Chỉ đạo sát sao các trường tăng cường kiểm tra, rà soát tiến độ thực hiện theo
phân phối chương trình, chế độ cho điểm, cập nhật điểm thường xuyên.
III. Tổ chức cán bộ:
1. Công tác CBTC:
- Các trường MN hoàn thành công tác rà soát, báo cáo danh sách đề nghị hợp
đồng lao động ở vị trí cấp dưỡng và bảo vệ của đơn vị, Phòng GD&ĐT đã báo
cáo UBND thị xã cho phép tiến hành ký hợp đồng lao động với người lao động.
- Tiếp tục thực thiện đề án 25 (ĐA 25) của ngành GD&ĐT năm 2015 và ĐA
tinh giản biên chế theo Nghị định 108. Hoàn thành thực hiện ĐA tinh giản biên
chế theo Nghị định 108, sáu tháng đầu năm 2016.
- Thực hiện công tác tập huấn và các đơn vị đã hoàn thành việc rà soát, lập
danh sách viên chức giáo viên đề nghị chuyển mã số, phân hạng chức danh nghề
nghiệp giáo viên MN, TH và THCS theo quy định tại các Thông tư liên tịch số
20/2015/TTLT-BGD&ĐT-BNV ngày 14/9/2015, 21/2015/TTLT-BGD&ĐTBNV ngày 16/9/2015, 22/2015/TTLT-BGD&ĐT-BNV ngày 16/9/2015 của liên
Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ.
Kết quả sơ bộ số lượng viên chức giáo viên ngành GD&ĐT Đông Triều đề
nghị chuyển mã số, phân hạng CDNN:
VC đề nghị chuyển mã số phân
hạng CDNN
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2

28
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Cộng tổng:

1408

174

758

476

19

138

- Phối hợp với bộ phận Kế hoạch - Tài vụ và các bộ phận Chuyên môn của
Phòng GD&ĐT duyệt Kế hoạch biên chế năm học 2016-2017 với các trường
MN, TH và THCS trong thị xã.
- Hoàn thành việc bảo vệ Kế hoạch biên chế năm học 2016-2017 các trường
MN, TH và THCS trong thị xã tại Sở GD&ĐT Quảng Ninh.
2. Chế độ chính sách nhà giáo:
- Đề nghị UBND thị xã nâng lương, phụ cấp TNVK và phụ cấp TN nghề
đúng kỳ hạn, làm thủ tục nghỉ hưu cho các đồng chí viên chức thuộc diện đúng
tuổi trong tháng 03/2016.
- Phối hợp với Phòng Nội vụ thị xã đề nghị UBND thị xã phê duyệt chế độ
hỗ trợ năm 2016 cho giáo viên mầm non dạy hợp đồng lao động trong các trường
MN công lập.
- Phối hợp với Kế hoạch-Tài chính và Phòng Nội vụ thị xã thực hiện chế độ
chính sách cho viên chức nghỉ hưu trong ĐA tinh giản biên chế theo Nghị định
108 năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016.
- Phối hợp với BHXH Đông Triều thực hiện các chế độ về BHXH cho người
lao động theo quy định về HĐLĐ trong chỉ tiêu biên chế, chỉ tiêu HĐLĐ ở vị trí
giáo viên trong các trường MN, TH và THCS do Sở Nội vụ Quảng Ninh hướng
dẫn.
- Tiếp tục tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và thực hiện
đúng quy định các chính sách đã có hiệu lực đối với viên chức và người lao động
trong các đơn vị.
IV. Công nghệ thông tin:
- Tổ chức thành công cuộc thi giải toán qua mạng internet vòng thi cấp thị xã
năm học 2015-2016 dành cho 02 bộ môn giải toán bằng tiếng Anh và tiếng Việt.
- Tổ chức tốt việc chuẩn bị phục vụ cho Hội đồng coi thi các cuộc thi qua
mạng cấp tỉnh đặt tại thi xã. Thí sinh tham gia dự thi cấp tỉnh với các cuộc thi
Olympic tiếng Anh và giải toán qua internet bằng tiếng Anh và tiếng Việt đạt kết
quả cao. Cụ thể:
+ Cuộc thi Olympic tiếng Anh cấp tỉnh đạt: Tham gia dự thi ở 02 khối lớp 5
và 9 với số lượng thí sinh tham gia 100, đạt 71. Trong đó: 25 Nhất; 22 Nhì; 12 Ba
và 16 KK.
+ Cuộc thi giải toán qua internet bằng tiếng Việt: Tham gia dự thi ở 02 khối
lớp 5 và 9 với số lượng thí sinh tham gia 100, đạt 79 giải. Trong đó: 29 Nhất; 30
Nhì; 17 Ba và 03 KK.
+ Cuộc thi giải toán qua internet bằng tiếng Anh: Tham gia dự thi ở 02 khối
lớp 4 và 8 với số lượng thí sinh tham gia 100, đạt 64 giải. Trong đó: 11 Nhất; 23
Nhì; 16 Ba và 14 KK.
(Các giải cụ thể đã gửi cho các đơn vị).
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- Tham gia đội tuyển dự thi cấp toàn quốc với số lượng tương đối cao. Cụ
thể:
+ Cuộc thi Olympic tiếng Anh qua internet: Khối lớp 5 có 42/120 thí sinh;
Khối lớp 9 có 18/120 thí sinh trong toàn tỉnh tham gia dự thi cấp toàn quốc.
+ Cuộc thi Giải toán qua internet bằng tiếng Việt: Khối lớp 5 có 33/50 thí
sinh; Khối lớp 9 có 25/50 thí sinh trong toàn tỉnh tham gia dự thi cấp toàn quốc.
+ Cuộc thi giải toán qua internet bằng tiếng Anh: Khối lớp 4 có 25/30 thí
sinh; Khối 8 có 35/60 thí sinh trong toàn tỉnh tham gia dự thi cấp toàn quốc.
- Hỗ trợ bộ phận chuyên môn THCS nhập dữ liệu phần mềm quản lý thi
chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2015-2016 đảm bảo chính xác về dữ liệu báo
cáo phục vụ cho Hội đồng coi thi.
Tồn tại: Hệ thống hồ sơ của các đơn vị nộp về Phòng để nhập dữ liệu lên
phần mềm còn sai sót rất nhiều dữ liệu liên quan đến chuyên môn.
- Tham dự Hội nghị tập huấn về cách thức sử dụng phần mềm quản lý
trường học dành cho cấp Tiểu học và quản trị hệ thống “trường học kết nối” do
Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.
- Công tác báo cáo thông tin hai chiều: Việc báo cáo thông tin hai chiều giữa
các đơn vị với Phòng GD&ĐT đảm bảo về thời gian báo cáo và tính chính xác
của thông tin.
V. Công tác Kiểm tra:
1. Kiểm tra công tác quản lý, chỉ đạo hoạt động chuyên môn, hoạt động sư
phạm của tổ, khối chuyên môn và của giáo viên trường THCS Tràng Lương.
- Ưu điểm:
+ Có đầy đủ hồ sơ quản lý theo quy định tại Điều lệ trường THCS. Các kế
hoạch xây dựng sát với thực tế của nhà trường. Quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ
đạo của các cấp tới cán bộ, giáo viên, nhiên viên của nhà trường. Việc quản lý tài
sản, tài chính của nhà trường đảm bảo đúng quy định, đúng nguyên tắc tài chính.
quản lý, bố trí sắp xếp đội ngũ hợp lý, phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng và
đúng chức năng.
+ Kế hoạch chỉ đạo hoạt động chuyên môn sát với thực tế của nhà trường.
- Hạn chế:
+ Việc triển khai công tác kiểm tra nội bộ trường học còn hạn chế, hồ sơ một
cuộc kiểm tra nội bộ chưa thể hiện theo đúng quy trình.
+ Nội dung những biện pháp chính thực hiện trong năm học chưa được thể
hiện về chuyên môn. Cụ thể: Việc đổi mới sinh hoạt chuyên môn, việc sử dụng
đổi mới phương pháp dạy học, sử dụng thiết bị dạy học, …
+ Các thiết bị giáo dục chưa sử dụng triệt để, chưa đảm bảo tính khoa học.
+ Công tác lưu trữ và quản lý hồ sơ còn hạn chế.
+ Ban thanh tra nhân dân hoạt động chưa thường xuyên.
+ Cập nhật công văn đi chưa được thường xuyên.
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2. Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo:
- Tiếp nhận và đã giải quyết kịp thời 01 đơn thư nặc danh.
- Tuyên truyền luật phòng, chống tham nhũng, giải quyết kiếu nại tố cáo.
VI. Các hoạt động khác:
- Các trường đã tổ chức nhiều hoạt động lập thành tích mừng ngày quốc tế
Phụ nữ 8/3 và ngày thành lập Đoàn TNCS HCM 26/3.
- Nhân kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, đã có rất nhiều hoạt động có ý
nghĩa được diễn ra trong các trường học trên địa bàn thị xã dưới nhiều hình thức
khác nhau như: Tổ chức toạ đàm, cùng chia sẻ những tâm tư tình cảm, trao đổi
kinh nghiệm trong công việc, cuộc sống, cách nuôi con khoẻ, dạy con ngoan, giữ
gìn hạnh phúc gia đình; gặp mặt gia đình nhà giáo, mẫu thân của cán bộ, viên
chức trong nhà trường; thao giảng, hội giảng, sinh hoạt chuyên đề cấp trường, cấp
cụm; thi văn nghệ, thể dục thể thao, thi nữ công gia chánh, tìm hiểu về lịch sử
truyền thống phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ ngành Giáo dục nói riêng ...
Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM, trong hai ngày 25, 26/3,
đồng loạt các trường TH, THCS trong toàn thị xã đã tổ chức các hoạt động sôi nổi
thiết thực với nhiều hình thức phong phú. Nhiều trường tổ chức Hội trại với quy
mô lớn; chăm sóc khu nhà bia tưởng niệm, dâng hương nghĩa trang liệt sĩ, thăm
tặng quà các gia đình chính sách, gia đình thương binh, liệt sĩ, chất độc da cam,
hành quân tìm địa chỉ đỏ. Các hoạt động đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh
niên tham gia thể hiện tính xung kích, tình nguyện và sự nhiệt huyết của tuổi trẻ
ngành Giáo dục.
- Tham gia Hội thi “Nữ giáo viên với văn hóa công sở” cấp tỉnh với sự góp
mặt của 02 thí sinh xuất sắc được lựa chọn từ vòng thi cấp thị xã: cô giáo Trần
Phương Huyền - Giáo viên trường THPT Hoàng Quốc Việt và cô giáo Lê Thị
Thanh Huyền - Giáo viên trường TH Kim Sơn.
Kết quả, cô giáo Trần Phương Huyền - Giáo viên trường THPT Hoàng Quốc
Việt giành giải Nhì, cô giáo Lê Thị Thanh Huyền - Giáo viên trường TH Kim Sơn
giành giải Ba và giải phụ thí sinh trình diễn trang phục đẹp nhất.
Phòng Giáo dục và Đào tạo biểu dương trường TH Kim Sơn đã có sự quan
tâm, đầu tư, tạo điều kiện về CSVC cũng như động viên tinh thần kịp thời cho
CB, GV tham gia Hội thi đạt kết quả tốt.
- Tham gia thi đấu thành công HKPĐ tỉnh Quảng Ninh lần thứ IX - năm
2016. Tham dự tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ IX năm 2016, thị xã Đông
Triều có 279 vận động viên xuất sắc tiêu biểu tranh tài tại 10/10 môn thi đấu
gồm: Bóng đá, Cầu lông, Điền kinh, Bóng rổ, Cờ vua, Bơi, Bóng bàn, Đá cầu,
Đẩy gậy, Thể dục Aerobic. Bằng tinh thần thi đấu hết mình, ý chí và quyết tâm
giành chiến thắng của các vận động viên, ở mỗi bộ môn thi đấu, đoàn VĐV thị xã
Đông Triều luôn giữ vững phong độ và khẳng định được vị thế của mình trên đấu
trường. Qua 10 nội dung thi đấu đoàn thị xã Đông Triều giành tổng số 108 Huy
chương trong đó, 50 Huy chương vàng, 28 Huy chương bạc, 30 Huy chương
đồng; Nhất toàn đoàn môn Bóng đá vòng khu vực, Nhất toàn đoàn môn Bơi trong
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Bể, Nhì toàn đoàn môn Đẩy gậy, Ba toàn đoàn môn Thể dục Aerobic, Huy
chương đồng đội nam môn Bóng rổ, Ba toàn đoàn giải điền kinh, Nhì toàn đoàn
môn bóng bàn, …Với thành tích đạt được, thị xã Đông Triều vinh dự giành giải
Nhất toàn đoàn tại Hội khỏe Phù đồng tỉnh Quảng Ninh năm 2016.
Sau HKPĐ cấp tỉnh, theo Quyết định số 403 ngày 23/3/2016 của Sở
GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh về việc cử học sinh tập huấn và tham thi đấu Hội khỏe
Phù Đổng khu vực II tại tỉnh Nam Định, đội Thể dục Aerobic Tiểu học thị xã
Đông Triều cùng 42 em học sinh - VĐV Đông Triều ở các môn: Bơi, Bóng bàn,
Bóng đá, Cầu lông, Điền kinh trong đội tuyển HKPĐ tỉnh Quảng Ninh đang tích
cực tập luyện để tham gia thi đấu HKPĐ toàn quốc vào tháng 4/2016 tại Thành
phố Nam Định.
- Các trường tổ chức chấm Sáng kiến kinh nghiệm và Giải pháp sáng tạo
năm học 2015-2016.
- Việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện kế hoạch bảo tồn và phát triển cây Mai
vàng Ngọa Vân - Yên Tử.
Tính đến thời điểm ngày 02/4, mới có các đơn vị MN: Hồng Phong, Yên
Đức, Hoàng Quế, Nguyễn Huệ, Việt Dân, Họa Mi, Yên Thọ, Bình Minh; Tiểu
học: Tràng An, Lê Hồng Phong, Vĩnh Khê, Hoàng Quế, Nguyễn Huệ, Tràng
Lương, Mạo Khê B, Hồng Thái Tây, Kim Sơn, Hưng Đạo, Bình Khê I; THCS:
An Sinh, Việt Dân, Lê Hồng Phong, Tràng An, Nguyễn Huệ báo cáo về Phòng
GD&ĐT số lượng cây Mai vàng (Theo Công văn số 223/PGD&ĐT hạn báo cáo
trước ngày 25/3/2016); còn lại các đơn vị chưa báo cáo.
Theo báo cáo, cây Mai vàng hiện nay tại các trường đa số đảm bảo về số
lượng (10 cây) và duy trì phát triển tốt. Một số trường lượng cây Mai vàng đáng
khuyến khích như: TH Hưng Đạo: 15 cây, MN Bình Minh: 20 cây, TH Kim Sơn:
20 cây, TH Hồng Thái Tây: 25 cây.
Phòng GD&ĐT đề nghị các trường tiếp tục rà soát, báo cáo nhanh về Phòng
số lượng cây Mai vàng tại đơn vị trường học và có kế hoạch chủ động trồng bổ
sung, trồng mới cây Mai vàng với mục tiêu là mỗi trường phải có ít nhất 10 cây
đảm bảo phát triển tốt. Đồng thời khuyến khích các trường có điều kiện trồng
thêm ngoài số lượng trên để phấn đấu phát triển thành vườn Mai vàng trong nhà
trường.
B. Trọng tâm công tác tháng 4/2016:
I. Công tác chuyên môn:
1. Chuyên môn Mầm non:
- Giữ vững và ổn định tỷ lệ trẻ nhà trẻ đặc biệt trẻ mẫu giáo 5 tuổi.
- Tăng cường công tác tự kiểm tra nội bộ trường học về việc: thực hiện quy chế
chuyên môn, về công tác quản lý học sinh và các hoạt động khác trong nhà trường
một cách hiệu quả và nền nếp.
- Tích cực triển khai công tác tự đánh giá trường mầm non, chuẩn bị các điều
kiện đăng ký đánh giá ngoài.
2. Chuyên môn Tiểu học:
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- Tổ chức Giao lưu Tiếng Anh cấp thị xã.
- Tham gia Giao lưu Tiếng Anh cấp Tỉnh.
- Tham gia thi viết chữ đẹp cấp Tỉnh.
- Kiểm tra kỹ thuật đối với các trường (Yên Đức, Tràng An, Nguyễn Văn
Cừ, Mạo Khê A). TH Thủy An hoàn thiện hồ sơ đề nghị đánh giá ngoài.
- Kiểm tra trường chuẩn theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo.
3. Chuyên môn THCS:
- Tiếp tục chỉ đạo rà soát việc thực hiện phân phối chương trình, dạy bù với
những môn chậm so với tiến độ. Tăng cường công tác chỉ đạo việc thực hiện dạy
kết hợp ôn tập chuẩn bị cho kiểm tra học kỳ II và thi tuyển sinh vào THPT đối với
học sinh lớp 9.
- Chuẩn bị tốt cho kiểm tra học kỳ II, năm học 2015-2016.
- Thúc đẩy nhanh tiến độ hoàn chỉnh hồ sơ kiểm định chất lượng trường học
đối với THCS Tân Việt, THCS Đức Chính.
- Tổ chức thi nghề phổ thông cho học sinh.
- Tổ chức Hội thi Giáo viên Chủ nhiệm giỏi năm 2016.
II. Tổ chức cán bộ:
1. Công tác cán bộ:
- Tiếp tục thực thiện ĐA 25 của ngành GD&ĐT năm 2015, ĐA tinh giản
biên chế theo Nghị định 108 theo lộ trình.
- Thực hiện báo cáo kết quả việc rà soát, lập danh sách viên chức giáo viên
đề nghị chuyển mã số, phân hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên MN, TH và
THCS theo quy định tại các Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGD&ĐTBNV ngày 14/9/2015, 21/2015/TTLT-BGD&ĐT-BNV ngày 16/9/2015,
22/2015/TTLT-BGD&ĐT-BNV ngày 16/9/2015 của liên Bộ GD&ĐT và Bộ Nội
vụ về UBND thị xã, Sở GD&ĐT Quảng Ninh.
- Phối hợp với Phòng Nội vụ thị xã xây dựng đề án vị trí việc làm, Kế hoạch
biên chế các trường MN, TH và THCS trong thị xã năm học 2016-2017; xây
dựng Kế hoạch thực hiện ĐA tinh giản biên chế theo Nghị định 108 sáu tháng
cuối năm 2016 để báo cáo UBND thị xã và UBND tỉnh; xây dựng báo cáo công
tác quản lý, sử dụng viên chức và người lao động trong ngành GD&ĐT thị xã từ
năm 2011 đến năm 2015 phục vụ công tác thanh tra của Bộ Nội vụ.
2. Chế độ chính sách nhà giáo:
- Đề nghị UBND thị xã nâng lương, phụ cấp TNVK và phụ cấp TN nghề
đúng kỳ hạn, làm thủ tục nghỉ hưu cho các đồng chí viên chức thuộc diện đúng
tuổi trong tháng 4/2016.
- Tiếp tục phối hợp với Phòng Nội vụ thị xã đề nghị UBND thị xã phê duyệt
chế độ hỗ trợ năm 2016 cho giáo viên mầm non dạy hợp đồng lao động trong các
trường MN công lập; BHXH Đông Triều thực hiện các chế độ về BHXH cho viên
chức và người lao động theo quy định.
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- Tiếp tục tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và thực hiện
đúng quy định các chính sách đã có hiệu lực đối với viên chức và người lao động
trong đơn vị: Luật Bảo hiểm xã hội và Nghị định số 115/2015/NĐ-CP của Chính
phủ, Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội
bắt buộc; Nghị định số 113/2015/NĐ-CP của Chính phủ, Quy định phụ cấp đặc
thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc
hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập;
Thông tư số 35/2015/TT-BGDĐT V/v Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng
ngành Giáo dục; các Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGD&ĐT-BNV ngày
14/9/2015, 21/2015/TTLT-BGD&ĐT-BNV ngày 16/9/2015, 22/2015/TTLTBGD&ĐT-BNV ngày 16/9/2015 của liên Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ quy định về
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên MN, TH và THCS … (các
văn bản trên đã đăng tải trên TT-TV ĐT của ngành).
III. Công nghệ thông tin:
- Tham gia dự thi cuộc thi giải toán qua mạng internet vòng thi cấp toàn
quốc năm học 2015-2016 (đặt Hội đồng thi tại thị xã Đông Triều). Chuẩn bị tốt
mọi điều kiện thiết yếu để phục vụ cho Hội đồng coi thi đặt tại thị xã diễn ra an
toàn và thành công.
- Tham gia dự thi cuộc thi Olympic tiếng Anh qua mạng internet vòng thi
cấp toàn quốc năm học 2015-2016 (diễn ra vào ngày 09/4/2016) tại TP Hạ Long.
- Phối kết hợp với bộ phận chuyên môn THCS để chuẩn bị cho kỳ thi nghề
phổ thông.
- Tham mưu cho lãnh đạo ngành tổ chức tập huấn cho cấp tiểu học hướng
dẫn sử dụng về phần mềm quản lý trường học cấp tiểu học và triển khai nội dung
“trường học kết nối” tới cấp học sau khi nhận được Công văn chỉ đạo triển khai
của Sở GD&ĐT.
IV. Công tác kiểm tra:
- Kiểm tra công tác quản lý, chỉ đạo hoạt động chuyên môn, hoạt động sư
phạm của tổ, khối chuyên môn và của giáo viên; các khoản đóng góp của học
sinh và cha, mẹ học sinh tại 02 trường (01 trường THCS; 01 trường Mầm non).
- Kiểm tra các khoản đóng góp của học sinh và cha, mẹ học sinh tại các
trường Tiểu học và trường mầm non.
- Giải quyết các đơn thư mới phát sinh.
V. Các hoạt động khác:
- Các trường và cụm trường tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách
Việt Nam lần thứ 3.
- Tham gia đội tuyển HKPĐ tỉnh Quảng Ninh thi đấu HKPĐ khu vực II tại
Nam Định.
- Hội đồng KH, SKKN Ngành chấm, xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm năm
học 2015-2016.
- Chuẩn bị cho công tác xét thi đua khen thưởng năm học.
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- Chủ động chuẩn bị CSVC TBDH và văn phòng phẩm cho năm học mới 20152016.
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 3/2016 và nhiệm vụ
trọng tâm tháng 4/2016. Phòng GD&ĐT yêu cầu các trường MN, TH, THCS
trong toàn thị xã phát huy những ưu điểm, thế mạnh, khắc phục mọi tồn tại, hạn
chế của nhà trường; nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng
4/2016 ./.
Nơi nhận:

TRƯỞNG PHÒNG

- UBND thị xã (b/c);
- Các trường học;
- Cổng TTĐT ngành;
- Lưu: VT, THTĐ.

(Đã ký)

Lê Thu Trà
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