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I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THựC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 
THÁNG 3/2017.

Một số nội dung công việc trọng tâm đã làm trong tháng 3: Bậc mâm non 
tham gia Hội thi giáo viên giỏi cấp tỉnh và đạt 3 giải khuyến khích; Giao lưu trạng 
nhí Victoria cho học sinh lớp 2 với kết quả cao hơn năm học trước (6 giải xuất sắc, 
10 giải nhất, 28 giải nhì và 60 giải ba); Tham dự giải toán bằng tiếng Anh trên 
mạng cấp tiêu học đạt 2 giải nhì, 1 giải ba câp tỉnh; Thi giải toán băng tiêng Việt 
đạt 23 giải cấp tỉnh trong đó có 1 giải nhì, 10 giải ba và 12 giải khuyến khích; Cấp 
THCS tham gia thi tiếng Anh trên Internet cấp tỉnh kết quả có 7/17 em được chọn 
dự thi cấp quốc gia; 3 học sinh THCS Vũ Hũu tham gia cuộc thi “Tài năng tiếng 
Anh ” cấp tỉnh đều đạt giải (2 đạt thành tích cao, 1 đạt thành tích); THCS Bình Minh 
được tỉnh kiếm tra và đề nghị công nhận trường đạt chuấn Quốc gia; Trường Tiêu 
học Kẻ Sặt tố chức đón bằng công nhận trường chuấn Quôc gia mức độ I; Câp tiêu 
học phối họp với trường Tiểu học Tân Hồng tố chức chuyên đề “Đổi mới Sinh 
hoạt múa hát sân trường và ra mắt câu lạc bộ Hát dân ca”; Sở Giáo dục và Đào tạo 
tư vấn cho trường THCS Tráng Liệt xây dựng thư viện xuất sắc và trường THCS 
Vĩnh Tuy xây dựng thư viện tiên tiến ngày; Hội đông khoa học huyện triên khai 
chấm sáng kiến năm học 2016-2017.

II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4/2017.
1. Bậc Mầm non.
1.1. Tiếp tục thực hiện nội dung đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng trẻ 

tại trường.
1.2. Chỉ đạo các trường nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng: chế độ 

ăn của trẻ tại trường, phòng chống dịch bệnh cho trẻ; Thực hiện đúng chế độ sinh 
hoạt trong ngày của trẻ, chú trọng rèn nề nếp cho trẻ chuấn bị đánh giá chất lượng 
cuối năm học.

1.3. Tiếp tục chỉ đạo việc thực hiện chế độ soạn giảng theo đúng quy chế 
chuyên môn, sinh hoạt tổ chuyên môn theo quy định; Xây dựng các bài đánh giá 
khảo sát trẻ các độ tuổi; Tổ chức khảo sát đánh giá trẻ đảm bảo chất lượng.

1.4. Chỉ đạo các đơn vị rà soát việc thực hiện Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuối, 
có biện pháp khắc phục các chỉ số chưa đạt, những mặt còn hạn chế.
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1.5. Tổ chức triển lãm sản phẩm tạo hình và giao lưu tiếng hát trẻ mâm non 
cấp huyện, thời gian tổ chức dự kiến: 13, 14/3/2017

1.6. Kiểm tra công tác chỉ đạo, quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng và đảm bảo 
an toàn cho trẻ đến trường của Hiệu trưởng các trường mâm non.

1.7. Hoàn thiện việc tập huấn qua mạng theo các mô đun của dự án tăng 
cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non.

1.8. Đón đoàn kiếm tra của Sở về công nhận trường MN đạt chuẩn quốc gia 
đối với MN Vĩnh Hồng, Thúc Kháng.

2. Cắp Tiểu học.
2.1. Chỉ đạo các đơn vị tập trung bồi dưỡng các đối tượng học sinh chuẩn bị 

cho kiểm tra định kỳ cuối năm học.
2.2. Kiểm tra chuyên môn các trường Tiêu học (khối lóp 3, 4, 5).
2.3. Kiểm tra thư viện tiên tiến, xuất sắc, công tác tố chức bán trú các đơn vị.
2.4. Tham dự giao lưu Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp toàn quốc.
2.5. Tham dự Violympic Toán trên Inetemet cấp toàn quốc.
2.6. Đón tỉnh về kiểm tra trường tiểu học Thái Học đạt chuẩn quốc gia mức

độ II.
2.7. Đón Sở Giáo dục và Đào tạo kiếm tra Thư viện tiên tiến, xuất sắc đơn vị 

Thúc Kháng, Hưng Thịnh, Bình Minh.
2.8. Chỉ đạo các trường tổ chức giáo dục bơi cho học sinh.
2.9. Tuyên truyền cho cho cha mẹ học sinh trong việc học sinh tham gia các 

cuộc thi do ngành tô chức.
3. Cấp THCS.
3.1. Triển khai cuộc thi giai điệu tuối hồng cấp huyện (7, 8 tháng 4 tại nhà 

văn hóa), (thi tỉnh 12, 13, 14 tháng 4); giám khảo của Tiểu học.
3.2. Hướng dẫn các đơn vị tổ chức thi học sinh giỏi cấp trường, chọn đội 

tuyển học sinh giỏi 8 môn văn hóa cho năm học 2017 -2018.
3.3. Chỉ đạo các đơn vị tăng cường ôn thi vào THPT cho học sinh lóp 9.
3.4. Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị xây dựng thư viện tiên tiến, thư viện xuất 

sắc theo kế hoạch
4. Công tác tổ chức.
4.1. Bố sung và điều chỉnh đề án vị trí việc làm của cơ quan.
4.2. Hoàn thiện hồ sơ đề nghị tinh giản biên chế năm 2017.
5. Công tác thi đua, y tế trường học, học sinh sinh viên.
5.1. Chỉ đạo các đơn vị rà soát việc thực hiện các chỉ tiêu về thi đua và tự 

kiếm tra, đánh giá xêp loại theo các tiêu chí thi đua của bậc học.
5.2. Hội đồng khoa học bồi dưỡng cho tác giả có sáng kiến dự thi cấp tỉnh.
5.3. Xây dựng và triển khai chương trình phối hợp công tác y tế trường học 

giai đoạn 2017 -  2020.
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5.4. Chỉ đạo các đon vị tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2017 
ngày 5/4/2017.

5.5. Xây dụng kế hoạch kiểm tra thi đua năm 2016 -  2017 (kiểm tra tất cả 
các trường), thời gian kiểm tra cuối tháng 4 đầu tháng 5.

6. Công tác thanh, kiểm tra.
6.1. Tiếp tục thanh tra chuyên ngành: TH Hưng Thịnh, MM Nhân Quyền (từ 

10 tháng 4 đến 20 tháng 4).
6.2. Phôi họp với chuyên môn các cấp học kiếm tra nền nếp chuyên môn các 

khoản thu góp, dạy thêm, học thêm.
7. Công tác KĐCL và xây dựng trường chuẩn Quốc gia.
7.1. Rà soát hồ sơ đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra đánh giá ngoài 4 

trường mầm non theo kế hoạch.
7.2. Chỉ đạo 2 trường mầm non Thúc Kháng, mầm non Vĩnh Hồng hoàn 

thiện các tiêu chuẩn đề nghị tỉnh về kiểm tra công nhận đạt chuẩn mức độ I.
7.3. Các cấp học rà soát các trường đủ 5 năm (sau khi công nhận đạt chuấn) 

để tham mưu địa phương tự kiểm tra, lập tờ trình đề nghị huyện và Sở GD&ĐT 
kiếm tra công nhận lại sau 5 năm theo quy định.

8. Các công tác khác
8.1. Tổ chức các hoạt động chào mừng 20 năm ngày tái lập huyện Bình 

Giang: 1/4/1997- 1/4/2017.
8.2. Công đoàn ngành tổ chức hội nghị BCH công đoàn giáo dục huyện triển 

khai hoạt động quý 11/2017; Thực hiện các hoạt động theo hướng dẫn của LĐLĐ 
huyện và CĐGD tỉnh.

8.3. Tham gia giải cầu lông ngày 2 tháng 5 đến 10 tháng 5 năm 2017.

Trên đây là chương trình công tác tháng 4/2017, phòng Giáo dục và Đào tạo 
trân trọng báo cáo UBND huyện. Các tố chuyên môn, các bộ phận công tác, các 
đơn vị trường học căn cứ chương trình công tác đế triến khai thực hiện./£^""

Noi nhận:
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu
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