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SƠ KẾT HỌC KỲ I VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM 

HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2022 - 2023 

 

Thực hiện Công văn số 2799/SGDĐT-TCHC ngày 28 tháng 11 năm 2023 

của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng về việc báo cáo sơ kết học kỳ I năm 

học 2022-2023, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) huyện Đức Trọng báo cáo 

kết quả thực hiện nhiệm vụ học kỳ I và đề ra kế hoạch công tác trọng tâm học kỳ 

II năm học 2022 – 2023, cụ thể như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU 

1. Khái quát tình hình chung và công tác chỉ đạo điều hành của đơn vị 

1.1 Quy mô trường, lớp, học sinh, đội ngũ, cơ sở vật chất 

a. Quy mô trường lớp: 

Quy mô trường lớp ở các bậc học phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của 

địa phương, đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân. Hiện nay khối trường 

thuộc UBND huyện có: 72 trường, trong đó:  

* Mầm non: 28 trường (công lập: 20, tư thục: 08), có 71 nhóm trẻ độc lập 

tư thục (giảm 15 nhóm so với cuối năm học 2021-2022). 

Tổng số lớp: 330 lớp (công lập: 165; tư thục 57, nhóm trẻ: 108) (tăng 02 

lớp so với cuối năm học 2021-2022). 

* Tiểu học: 26 trường có bậc tiểu học  

Trong đó 23 trường tiểu học công lập,  01 trường tư thục, 02 trường có bậc 

Tiểu học. Tổng số điểm trường lẻ: 21. 

Tổng số lớp: 556 (Công lập: 548; Tư thục: 8), tăng 03 lớp so với năm học 

trước. 

* THCS: 18 trường THCS công lập (trong đó 01 trường phổ thông dân tộc 

nội trú THCS) và 03 trường có bậc THCS;  

Tổng số lớp: 341 lớp (tăng 5 lớp so với cùng kỳ năm trước).  

b. Học sinh: 

* Tổng số học sinh toàn ngành đầu năm học: 43.817 học sinh, trong đó: 

mầm non: 9407 trẻ; tiểu học: 20628 học sinh; THCS: 13.782 học sinh.  

* Tổng số học sinh cuối học kỳ I: 43.829 học sinh (tăng 12 học sinh so với 

đầu năm học), trong đó: 
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+ Bậc mầm non: 9459 trẻ, trong đó: công lập: 5639 trẻ; Mầm non tư thục: 

1806 trẻ; nhóm trẻ: 2014 trẻ (tăng 52 trẻ so với đầu năm học); Trẻ khuyết tật hòa 

nhập: 02 trẻ. Kết quả duy trì sĩ số trong học kỳ I: 100%  

+ Bậc tiểu học: 20.676 (tăng 48 học sinh đầu năm học), trong đó: tổng số 

trẻ 6 tuổi trên địa bàn huyện: 4.182 trẻ; số trẻ 6 tuổi vào lớp 1: 4.182 (tỉ lệ 100%); 

Học sinh khuyết tật học hòa nhập: 86; Kết quả duy trì sĩ số trong học kỳ I: 100%. 

+ Bậc THCS: 13.694 học sinh, giảm 88 học sinh so với đầu năm học, trong 

đó có 44 học sinh bỏ học. Kết quả duy trì sĩ số trong học kỳ I: 99,68 %. 

c. Đội ngũ:  

Tổng số người làm việc giao cho các trường học trực thuộc năm học 2022-

2023: 2091 người. (Trong đó: Bậc mầm non: 420 người; Bậc tiểu học: 915 người; 

Bậc trung học cơ sở: 756 người. Toàn ngành thiếu 115 biên chế so với định mức 

số lượng người làm việc, do quy mô lớp tăng và việc cắt giảm biên chế theo quy 

định. Các trường học đều thiếu biên chế so với định mức biên chế, do đó gặp 

nhiều khó khăn trong công tác bố trí, sử dụng đội ngũ. 

1.2 Công tác ban hành các văn bản chỉ đạo, phối hợp và triển khai thực 

hiện 

Toàn ngành Giáo dục tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Nghị quyết của Chính phủ về Chương 

trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XIII của Đảng; các nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội và các văn 

bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về GDĐT; Chiến 

lược phát triển giáo dục 2021 - 2030, tầm nhìn 2045; chủ đề năm học 2022-2023 

của ngành Giáo dục là “Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các 

nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào 

tạo” và tiếp tục triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã 

hội (KTXH) năm 2022 theo Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của 

HĐND huyện Đức Trọng về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện Đức 

Trọng năm 2022 và Quyết định số 2290/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của UBND 

huyện Đức Trọng về việc giao chỉ tiêu kinh tế xã hội và dự toán thu – chi ngân 

sách nhà nước năm 2022. 

Triển khai thực hiện Quyết định số 1465/QĐ-UBND ngày 17/08/2022 của 

UBND tỉnh Lâm Đồng về Ban hành kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối 

với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn 

tỉnh Lâm Đồng; Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 05/9/2022 của UBND tỉnh Lâm 

Đồng về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023 của ngành 

giáo dục và đào tạo tỉnh Lâm Đồng; Công văn số 6693/UBND-VX1 ngày 

08/9/2022 của UBND tỉnh Lâm Đồng về thực hiện chỉ thị về tăng cường điều kiện 

đảm bảo thực hiện hiệu quả giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông. 
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Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 107-KH/HU ngày 16/7/2014 của 

Ban Thường vụ Huyện uỷ Đức Trọng về thực hiện Chương trình hành động số 74-

CTr/TU ngày 11/02/2014 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Lâm Đồng về thực hiện 

Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

(khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”; Kế hoạch số 104-

KH/HU ngày 28/8/2018 của Huyện uỷ Đức Trọng về thực hiện Nghị quyết số 13-

NQ/TU ngày 18/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển, nâng cao chất 

lượng giáo dục và đạo tạo tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2018-2020 và những năm tiếp 

theo; Kế hoạch số 3688/KH-UBND ngày 17/6/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng 

về việc triển khai thực hiện Chương trình GDPT trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Kế 

hoạch số 1268/KH-SGDĐT ngày 22/7/2020 của Sở GDĐT tỉnh Lâm Đồng về hực 

hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện 

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo 

dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện 

kinh tế thị trường. 

Tiếp tục quán triệt các văn bản chỉ đạo của Huyện uỷ, UBND huyện, Sở 

GDĐT và Ban Tuyên giáo Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII gắn 

với thực hiện sáng tạo, hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ 

Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh”; Kế hoạch số 39-KH/HU ngày 08/09/2021 của Huyện Ủy Đức Trọng 

về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục 

thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. 

 Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chủ động thực hiện các giải pháp, phương 

pháp, hình thức dạy và học phù hợp với các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ GDĐT, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện ủy, 

UBND huyện với tinh thần không lơ là, chủ quan và đảm bảo thực hiện đầy đủ 

nội dung, chương trình theo quy định. 

Trong học kỳ I năm học 2022-2023; Phòng GDĐT đã hoàn thành cơ bản 

các nhiệm vụ do Sở GDĐT, Huyện ủy, UBND huyện giao, và đã ban hành 326 

văn bản chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ dạy và học, trong đó có một số 

văn bản hướng dẫn chủ yếu. 

Tập trung thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện, nâng cao chất lượng 

GDĐT; đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy - học, ứng dụng công nghệ thông tin, 

đổi mới kiểm tra, đánh giá; tiếp tục thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo 

dục tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông; nâng cao chất lượng phổ cập giáo 

dục, xóa mù chữ gắn với xây dựng và công nhận trường mầm non, phổ thông đạt 

chuẩn quốc gia đảm bảo đạt chỉ tiêu nghị quyết kinh tế - xã hội năm 2022 của 

huyện.  

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục mầm non, chất 

lượng các hoạt động huy động trẻ ra lớp, chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. 

tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1, 

lớp 3 và lớp 7 đảm bảo chất lượng hiệu quả, chuẩn bị các điều kiện triển khai thực 
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hiện chương trình đối với các lớp tiếp theo; tiếp tục triển khai bồi dưỡng giáo 

viên, cán bộ quản lý giáo dục để triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 

theo lộ trình; chú trọng đổi mới công tác quản lý, quản trị trường học theo hướng 

phát huy tính chủ động, linh hoạt của nhà trường và năng lực tự chủ, sáng tạo 

trong việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông; thực hiện quyền tự chủ của 

nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng 

lực quản trị của nhà trường; tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá, tư vấn tại các 

cơ sở giáo dục về triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018, công tác xây 

dựng trường đạt chuẩn quốc gia gắn với nhiệm vụ đổi mới giáo dục; hướng dẫn 

học sinh nghiên cứu khoa học kỹ thuật; hoạt động trải nghiệm sáng tạo; tổ chức 

dạy học tích hợp, dạy học theo chủ đề, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin 

trong dạy và học.  

Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, dân chủ, kỷ 

cương; tăng cường an ninh, an toàn trường học, phòng chống tai nạn thương tích, 

đuối nước; chú trọng công tác giáo dục thể chất, y tế trường học; xây dựng văn 

hóa học đường, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho 

học sinh; thực hiện có hiệu quả công tác thi đua khen thưởng, công tác cải cách 

hành chính và truyền thông về giáo dục và đào tạo; đẩy mạnh sử dụng phần mềm 

quản lý văn bản điều hành trong gửi, nhận văn bản giữa các đơn vị. Nhận thức của 

công chức, viên chức, người lao động trong ngành có chuyển biến rõ, nề nếp kỷ 

cương được giữ vững, phong cách, tác phong trong công tác được chú trọng; hiệu 

quả giáo dục ổn định và tăng so với cùng kỳ năm học trước. 

2. Công tác rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục và 

đào tạo 

Phòng GDĐT tham mưu, phối hợp với UBND huyện tổ chức rà soát mạng 

lưới cơ sở giáo dục phù hợp quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; 

triển khai Quyết định số 840/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 của UBND tỉnh về việc 

phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 6 và lớp 10 năm học 2022-2023 trên địa bàn 

tỉnh đảm bảo đúng quy định; phối hợp với các ngành, các cấp triển khai Nghị 

quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ “về tăng cường huy động các 

nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 

2025”. 

Năm học 2022-2023, toàn ngành có: 72 trường học trực thuộc UBND 

huyện (Trong đó: mầm non: 28, Tiểu học: 24, TH&THCS: 02, THCS: 18, THPT: 

06, Trung tâm GDNN-GDTX: 01). 

3. Nâng cao chất lượng, đào tạo bồi dưỡng, chuẩn hóa đội ngũ giáo 

viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp; đầu tư cơ sở vật chất, tổ chức lựa 

chọn sách giáo khoa chuẩn bị năm học 2022-2023 

3.1 Việc nâng cao chất lượng, đào tạo bồi dưỡng, chuẩn hóa đội ngũ 

giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp 
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Phòng GDĐT chỉ đạo các trường học triển khai việc rà soát, bổ sung quy 

hoạch cán bộ quản lý; xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ; tạo điều kiện cho 

cán bộ, giáo viên tham gia các lớp học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 

đáp ứng yêu cầu quản lý, nhiệm vụ dạy - học theo yêu cầu đổi mới căn bản, toàn 

diện giáo dục đào tạo. Việc tuyển dụng viên chức đảm bảo theo đúng quy định; sử 

dụng, sắp xếp đội ngũ giáo viên, nhân viên hợp lý, bổ nhiệm cán bộ quản lý các 

cơ sở giáo dục đúng quy định về số lượng, điều kiện, tiêu chuẩn và quy trình thực 

hiện1. 

Công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên được thực hiện thường xuyên 

với nội dung và hình thức khá phong phú; 100% cán bộ quản lý, giáo viên được 

tập huấn, tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng về các nội dung đổi mới phương 

pháp dạy học; cử đúng, đủ thành phần tham dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do 

Sở GDĐT tổ chức và triển khai có hiệu quả tại cơ sở. Phòng GDĐT đã tiếp thu, 

chỉ đạo, tổ chức tập huấn trong toàn ngành theo quy định. Đội ngũ cán bộ quản lý, 

giáo viên được quan tâm chăm lo, xây dựng, chú trọng công tác bồi dưỡng phẩm 

chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng theo 

chuẩn nghề nghiệp và yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn 

ngành, đáp ứng tốt việc triển khai chương trình GDPT mới 2. 

Phòng GDĐT, các trường học tiếp tục xây dựng lộ trình để đào tạo, bồi 

dưỡng giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn theo quy định, đã trình UBND huyện 

danh sách đề nghị 74 giáo viên cần thực hiện nâng chuẩn trình độ đào tạo theo 

Nghị định số 71/2020/NĐ-CP (Trong đó 41 giáo viên tiểu học, 33 giáo viên 

THCS).Phòng GDĐT tiếp tục xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi 

dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục gắn với nhu cầu đào tạo nhân 

lực của ngành và đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa GDPT 

mới, đáp ứng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên. Phòng GDĐT tham mưu 

UBND huyện cử 16 cán bộ quản lý, giáo viên tham gia học Trung cấp lý luận 

chính trị, quản lý nhà nước; 16 cán bộ quản lý, giáo viên tham gia học tiếng Cơ 

Ho theo đúng quy định; 01 công chức Phòng GDĐT và 01 viên chức trường học 

tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng; 100% cán bộ quản 

                                           
1Trong học kỳ I năm học 2022-2023: 100% cán bộ quản lý, giáo viên; tập huấn và bồi dưỡng 

thường xuyên: 2091 người (trong đó có 127 cán bộ quản lý, 984 GV); bồi dưỡng quản lý nhà nước cấp 

phòng: 02 người; Tiếp tục rà soát số giáo viên thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của 

giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở theo quy định tại Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 

30/6/2020 của Chính phủ: 74 giáo viên (Bậc Tiểu học: 41, Bậc THCS: 33). Phòng GDĐT đã thực hiện 

công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định, quy trình; thực hiện kế hoạch 

chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức kế toán. 

* Phòng GDĐT thực hiện Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 29/7 năm 2022 của UBND huyện 

Đức Trọng về tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập huyện Đức Trọng năm 2022 với 175 chỉ 

tiêu tuyển dụng (155 vị trí tuyển dụng vào đơn vị sự nghiệp giáo dục). Kết quả : 96 thí sinh trúng tuyển 

vào các vị trí việc làm là giáo viên, nhân viên của các trường học công lập. 
2 Tỷ lệ cán bộ quản lý và giáo viên đạt chuẩn là 90.5 %, trong đó trên chuẩn là 16,81 %; Trình 

độ của cán bộ quản lý đều đạt và vượt chuẩn. Tỉ lệ cán bộ quản lý, giáo viên mầm non đạt trình độ 

chuẩn: 99,72% trong đó trên chuẩn: 78,43 %; tỉ lệ cán bộ quản lý, giáo viên tiểu học đạt trình độ chuẩn: 

82,4 %; trong đó trên chuẩn: 1,04%; tỉ lệ cán bộ quản lý, giáo viên THCS đạt trình độ chuẩn: 90,1 %; 

trong đó trên chuẩn: 1,25 %. 
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lý, giáo viên dạy lớp 1, lớp 3, lớp 7 năm học 2022-2023 được tham gia tập huấn 

về Chương trình GDPT 2018 theo quy định; tham gia đầy đủ các mô đun bồi 

dưỡng theo chương trình GDPT 2018.  

3.2 Cơ sở vật chất: 

Phòng GDĐT tập trung chỉ đạo trường học tổ chức rà soát, thống kê hiện 

trạng cơ sở mạng lưới trường lớp, các công trình phòng học, trang thiết bị dạy học 

hiện đang bị hư hỏng, xuống cấp hay mất an toàn để từ đó xây dựng kế hoạch, lộ 

trình sử dụng vốn nhà nước và nguồn xã hội hóa để chủ động sửa chữa, xây mới 

các công trình và trang bị bổ sung thiết bị dạy học nhằm đáp ứng yêu cầu công tác 

dạy và học của các cơ sở giáo dục trước khi vào năm học mới; tiếp tục triển khai 

kế hoạch sửa chữa CSVC, mua sắm trang thiết bị; các dự án thuộc kế hoạch đầu 

tư công năm 2022.  

Công tác xây dựng cơ sở vật chất trường học được quan tâm, nhiều trường 

đã đảm bảo đủ phòng học tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. Các phòng học được xây 

dựng kiên cố và từng bước thay thế phòng học xuống cấp, cảnh quan trường học 

được cải thiện đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu dạy học và thực hiện phong 

trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Từ nguồn vốn 

trung ương, tỉnh, huyện, tài trợ trong năm 2022 ngành Giáo dục huyện Đức Trọng 

được đầu tư xây dựng với tổng kinh phí đầu tư là 138,8 tỷ đồng3. 

Ngay đầu năm học, các trường đã có kế hoạch cụ thể về việc thực hiện việc 

tu sửa, mua sắm, bổ sung thiết bị dạy học, cung ứng sách giáo khoa và vật tư tiêu 

hao đảm bảo phục vụ dạy học theo quy định. Các trường học cũng đã chủ động 

phân bổ kinh phí ngân sách chi thường xuyên của đơn vị và nguồn bổ sung hàng 

năm để mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học với tổng kinh phí trên 6 tỷ đồng.  

Kế hoạch mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học được Ngân sách huyện 

bố trí ngay từ đầu năm, Phòng Giáo dục & Đào tạo phối hợp với phòng Tài chính 

Kế hoạch và phòng Kinh tế & Hạ tầng kiểm tra, thẩm định, việc thực hiện đầu tư 

                                           
3 Mầm non: Mẫu Giáo Tân Thành: 2,259 tỷ đồng (4 phòng học, 3 phòng chức năng, khu hiệu bộ); 

Trường mầm non Hoàng Anh (giai đoạn 2): 2,0 tỷ (3 phòng học và hội trường); Trường Mẫu giáo Hoạ Mi (giai 

đoạn 2): 2,5 tỷ (3 phòng học và phòng đa năng); Xây dựng 02 trường MG 11,0 tỷ đồng (MG Hiệp Thạnh: 09 

phòng học, 03 phòng bộ môn, khối HCQT; MG Định An: 11 phòng học, 04 phòng bộ môn, khối HCQT và bếp ăn); 

Xây dựng 02 trường MG 7,0 tỷ đồng (MG Tà Năng: 04 phòng học, 02 phòng bộ môn, cải tạo khối HCQT và bếp 

ăn; MG K’Nai: 06 phòng học, 02 phòng bộ môn, khối HCQT và bếp ăn). Tiểu học: TH Sơn Trung: 5,5 tỷ đồng (12 

phòng học, hạ tầng sân, nhà vệ sinh); Trường Tiểu học Sơn Trung (giai đoạn 2): 3,5 tỷ (Khu hiệu bộ, 4 phòng bộ 

môn và phòng Thư viện, thiết bị); Xây dựng 2 TH đạt chuẩn: Bình Thạnh, Kim Đồng 11,6 tỷ đồng (35 phòng học, 

8 phòng chức năng, khu làm việc); Xây dựng 2 TH Tân Hội, Bồng Lai: 15 tỷ đồng (6 phòng học, 11 phòng chức 

năng, khu hiệu bộ); Xây dựng trường TH Đà Loan: 10,758 tỷ đồng (18 phòng học, 4 phòng chức năng, khu hiệu 

bộ); Xây dựng trường TH Nguyễn Bá Ngọc: 10,48 tỷ đồng (10 phòng học, 4 phòng chức năng, khu hiệu bộ); Nhà 

đa năng trường tiểu học Bình Thạnh 550 triệu đồng; Xây dựng trường TH Định An: 5,0 tỷ đồng (8 phòng học, 6 

phòng chức năng); Xây dựng trường TH Ninh  Loan: 5,0 tỷ đồng (8 phòng học, 6 phòng chức năng, 3 phòng đa 

năng); Xây dựng trường TH Chơ Ré: 5,0 tỷ đồng (6 phòng học, 6 phòng chức năng, khu hiệu bộ); Vốn thực hiện 

công tác chuẩn bị đầu tư các trường học 1,5 tỷ đồng. THCS: Xây dựng THCS Quảng Hiệp (giai đoạn 2): 2,87 tỷ 

đồng (Khu hiệu bộ và phòng thư viện, thiết bị); Xây dựng THCS Quảng Hiệp: 0,6 tỷ đồng (6 phòng bộ môn) 

THCS N’Thọl Hạ: 2,7 tỷ đồng (5 phòng bộ môn, khu hiệu bộ, hạ tầng, thư viện); Xây dựng 3 THCS đạt chuẩn 

Nguyễn Trãi, Đà Loan, Tà Năng: 20 tỷ đồng (8 phòng học, 16 phòng bộ môn, khu làm việc); Xây dựng 2 THCS 

14,0 tỷ đồng (Lê Hồng Phong: 10 phòng học, thư viện, khối HCQT, Nhà đa năng; Trần Phú: 20 phòng học, khối 

HCQT, phối phục vụ học tập); 
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mua sắm của các trường đúng quy trình, hồ sơ theo quy định. Thực hiện bổ sung 

kinh phí cho các trường học để sửa chữa phòng học, phòng chức năng, nhà vệ 

sinh, hàng rào sân bãi, máy móc trang thiết bị dạy học… với tổng mức đầu tư trên 

22 tỷ đồng. 

Phòng GDĐT cử cán bộ quản lý, giáo viên tham gia các lớp tập huấn chuẩn 

bị cho chương trình thay SGK GDPT 2018 đảm bảo nghiêm túc; cử CBQL, giáo 

viên tham gia các lớp tập huấn chuẩn bị cho chương trình thay sách giáo khoa 

GDPT 2018 đảm bảo nghiêm túc; 100% học sinh, giáo viên có đủ sách giáo khoa, 

đồ dùng dạy học theo quy định.  

4. Phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, giáo dục phổ 

thông; đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả của giáo dục thường xuyên, giáo 

dục dân tộc; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, bảo đảm 

an toàn trường học; công tác giáo dục thể chất cho học sinh và kết quả nổi 

bật đạt được trong học kỳ I năm học 2022-2023 

4.1. Giáo dục mầm non 

Phòng GDĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non tiếp tục đổi mới hoạt 

động chăm sóc, giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; chỉ đạo thực hiện tốt chương trình 

giáo dục mầm non theo Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT ngày 13/4/2021; 

ban hành Chương trình Giáo dục mầm non phù hợp với điều kiện thực tế của từng 

trường, từng địa phương và đối tượng trẻ, đảm bảo chương trình học theo khung 

thời gian năm học 2022-2023. Phòng GDĐT đã có Hướng dẫn số 07/HD-PGDĐT 

ngày 07/9/2022 về thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2022-2023. 

Chỉ đạo các trường thực hiện tốt công tác tuyển sinh đầu năm theo kế hoạch 

phát triển giáo dục; sắp xếp biên chế lớp phù hợp với tình hình cơ sở vật chất thực 

tế của từng đơn vị; tăng cường công tác tham mưu để triển khai thực hiện tốt việc 

phát triển các nhiệm vụ, thực hiện phân công rõ ràng và bố trí đội ngũ hợp lý để 

đảm bảo hoạt động có hiệu quả; chú trọng xây dựng công trình nước sạch, đảm 

bảo điều kiện để nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, đặc biệt ở các điểm 

lẻ; đầu tư cảnh quan sư phạm theo hướng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, xanh, 

sạch, đẹp, an toàn; ưu tiên phòng học đáp ứng yêu cầu duy trì và nâng cao chất 

lượng phổ cập giáo dục trẻ em 5 tuổi. 
 

Các trường học chú trọng nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục, thực 

hiện tốt các biện pháp theo dõi, chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, 

phòng chống suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì cho trẻ em trong các cơ sở giáo 

dục mầm non, đảm bảo 100% trẻ đến trường được kiểm tra sức khỏe và đánh giá 

tình trạng dinh dưỡng bằng biểu đồ tăng trưởng. Quản lý chặt chẽ chất lượng bữa 

ăn tại trường/lớp đáp ứng các yêu cầu về an toàn thực phẩm, bảo đảm cân đối, 

hợp lý về dinh dưỡng, đa dạng thực phẩm và phù hợp với cá nhân trẻ. Không để 

xảy ra ngộ độc thực phẩm trong cơ sở giáo dục mầm non; Duy trì, đảm bảo chất 
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lượng chăm sóc giáo dục trẻ4. 

Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong 

công tác đảm bảo an toàn, phòng chống bạo lực học đường, tổ chức ăn bán trú, 

giáo dục an toàn giao thông, lồng ghép nội dung giáo dục phòng, chống tai nạn 

thương tích vào chương trình chăm sóc, giáo dục trẻ theo hướng dẫn của Bộ 

GDĐT; tiếp tục đưa các nội dung Chuyên đề ‘‘Đẩy mạnh phòng chống bạo hành 

trẻ’’ vào nhiệm vụ thường xuyên; thực hiện việc giáo dục kiến thức, kĩ năng về 

phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các cơ sở giáo dục mầm non đã tổ 

chức 03 đợt tập huấn chuyên môn (01 đợt tập huấn bồi dưỡng nâng cao chất 

lượng quản lý nhóm, lớp mầm non độc lập tư thục; 01 đợt tập huấn công tác nuôi 

dưỡng cho cán bộ quản lý và giáo viên trong cơ sở giáo dục mầm non; 01 đợt tập 

huấn chương trình giáo dục mầm non sau điều chỉnh cho cán bộ quản lý và giáo 

viên trong cơ sở giáo dục mầm non); các cụm, các trường triển khai bồi dưỡng 

cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thêm về một số nội dung chuyên môn 

theo nhu cầu của đơn vị, cá nhân. Qua các đợt tập huấn giúp đội ngũ cán bộ quản 

lý, giáo viên nắm được phương pháp và tổ chức có hiệu quả các hoạt động giáo 

dục trong nhà trường góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng giáo 

dục trẻ mầm non. 

Chỉ đạo các trường mầm non ngoài công lập, thực hiện nghiêm túc các văn 

bản đạo của các cấp. Tăng cường công tác giám sát các hoạt động chăm sóc giáo 

dục, đảm bảo an toàn cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non tư thục.Tham 

mưu cấp phép các nhóm/lớp độc lập tư thục đảm bảo các điều kiện theo quy định; 

xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức vi phạm.  

4.2. Giáo dục tiểu học 

Phòng GDĐT đã có Hướng dẫn số 05/HD-PGDĐT ngày 06/9/2022 về thực 

hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2022-2023; Công văn số 131/PGDĐT 

ngày 05/9/2022 về việc định hướng nội dung chuyên môn trọng tâm năm học 

2022-2023 đối với cấp tiểu học; Công văn số 151/PGDĐT ngày 19/9/2022 về việc 

tăng cường chất lượng tổ chức dạy học 2 buổi/ngày tại các trường tiểu học. 

Phòng GDĐT chỉ đạo các trường học chú trọng tăng cường sinh hoạt 

chuyên môn bồi dưỡng cho đội ngũ về đổi mới phương pháp dạy học thông qua 

việc sinh hoạt các tổ chuyên môn. PGD phân chia khối trường tiểu học trong 

huyện làm 03 cụm, có hướng dẫn cụ thể hoạt động của các cụm chuyên môn; qua 

đó chỉ đạo các cụm chuyên môn xây dựng kế hoạch, tổ chức trao đổi và học tập 

kinh nghiệm về sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề trao đổi kinh nghiệm quản lý 

                                           
4 - Chất lượng chăm sóc:  

Tính chung cả nhà trẻ và mẫu giáo: Trẻ có sức khỏe bình thường thể cân nặng 9279/9459 tỷ lệ 

98,09% so với đầu năm (+2,06%), trẻ suy dinh dưỡng thể cân nặng 179/9459 tỷ lệ 1,89% so với đầu 

năm (-2,03%).Trẻ thừa cân 336/9459 tỷ lệ 3,55% so với đầu năm (+0,57%), trẻ béo phì 257/9459 tỷ lệ 

2,72% so với đầu năm (+0,15%). Trẻ có sức khỏe bình thường thể chiều cao 9125/9459 tỷ lệ 96,47%. so 

với đầu năm (+2,19%), trẻ SDD thể thấp còi: 291/9459 tỷ lệ 3,08% so với đầu năm (-1,07%) 

- Chất lượng giáo dục: Bé chăm: 8559/ 9459 tỷ lệ 90,48% so với đầu năm (-1,02%); Bé khỏe 

ngoan: 6758/ 9459 tỷ lệ 71,44% so với đầu năm (+5,64%) 
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hoạt động dạy học. Phát huy vai trò của các nhóm hội đồng bộ môn thuộc các 

môn chuyên: Tiếng Anh, Tin học, Mỹ thuật, Giáo dục thể chất, Âm nhạc: Phòng 

GDĐT giao nhóm trưởng nhóm Hội đồng bộ môn cấp tiểu học chịu trách nhiệm 

chủ động dự thảo, hội ý với các thành viên để thống nhất xây dựng lịch trình, nội 

dung sinh hoạt chuyên môn cho giáo viên toàn ngành thuộc bộ môn nhóm mình 

phụ trách trong suốt năm học. Với các lớp 4, 5, trên cơ sở Chương trình GDPT 

2006, Phòng GDĐT chỉ đạo các trường học đổi mới lập kế hoạch bài dạy của các 

lớp các môn học theo hướng tiếp cận Chương trình GDPT 2018, kết quả 100% 

trường học thực hiện đổi mới lập kế hoạch tất cả các môn học theo quy định. 

Trong học kỳ I, Phòng GDĐT đã tổ chức thành công 04 chuyên đề cấp 

huyện ở các môn: Toán lớp 3, Tin học, Tiếng Anh và Hoạt động trải nghiệm với 

đối tượng tham gia là CBQL, tổ khối trưởng, giáo viên dạy chuyên các bộ môn 

Tin học, Tiếng Anh; Tổng số chuyên đề các cụm tổ chức trong học kỳ I là 07; các 

trường thực hiện là 88 và 98 buổi ngoại khoá. Nhìn chung các chuyên đề đã thật 

sự đầu tư và có tác dụng thiết thực giúp các trường học tháo gỡ khó khăn, lúng 

túng trong triển khai Chương trình GDPT 2018.  

Sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học tiếp tục được Phòng 

GDĐT quan tâm chỉ đạo sâu sát thông qua các buổi hội thảo chuyên đề cấp 

huyện; Các trường học chỉ đạo tổ khối lựa chọn từng loại bài tiến hành xây dựng 

tiết dạy, dạy minh họa và phân tích bài học để GV trong tổ, trong nhà trường rút 

kinh nghiệm, điều chỉnh, áp dụng trong các dạng bài tương tự ở tất cả các môn, 

trong đó chú trọng 2 môn Tiếng Anh và Tin học là 02 môn học mới được đưa vào 

dạy học chính thức ở lớp 3 từ năm học 2022-2023.  

4.3. Giáo dục trung học cơ sở 

Phòng GDĐT đã có Hướng dẫn số 06/HD-PGDĐT ngày 07/9/2022 về thực 

hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2022-2023. Phòng GDĐT đã chỉ đạo các 

trường chủ động, linh hoạt xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường; 

chỉ đạo các giáo viên, tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp với 

thực tế giảng dạy, bám sát CT GDPT 2018; thực hiện đồng bộ các giải pháp để 

tăng cường đổi mới phương pháp, hình thức dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá 

học sinh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện theo định hướng phát triển 

phẩm chất, năng lực người học. Qua đó, chất lượng giáo dục toàn diện duy trì ổn 

định so với cùng kỳ năm học trước. 

Ngay từ đầu năm học, Phòng GDĐT đã xây dựng kế hoạch sinh hoạt 

chuyên môn của Hội đồng bộ môn cấp THCS và tổ chức 10 cuộc sinh hoạt 

chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, hoạt động ở các môn: Ngữ văn, 

Toán, Tiếng Anh, Giáo dục thể chất, Công nghệ, Vật lý, Hóa học, Lịch sử, Hoạt 

động trải nghiệm.  

Các trường học đã có nhiều cố gắng trong việc chỉ đạo triển khai và thực 

hiện các nhiệm vụ đề ra trong học kỳ I; tiếp tục thực hiện tốt việc đổi mới công 

tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá nhằm đáp ứng CT 

GDPT 2018.  
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4.4. Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới 

Phòng GDĐT đã chỉ đạo các trường học nghiêm túc triển khai thực hiện 

Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 đối với lớp 1, 2, 3, 6, 7 theo 

hướng dẫn của Sở GDĐT và các cấp; 100% cán bộ quản lý, giáo viên dạy lớp 1, 

2, 3, 6,7 năm học 2022-2023 được tham gia tập huấn về Chương trình GDPT 

2018 theo quy định; 100% trường có bậc tiểu học, THCS đảm bảo các điều kiện 

từ cơ sở vật chất, đội ngũ, bố trí phân công chuyên môn, thời khóa biểu, tham gia 

bồi dưỡng các mô đun cho giáo viên và cán bộ quản lý triển khai thực hiện 

chương trình GDPT 2018 ở năm học 2022-2023 và chủ động chuẩn bị mọi điều 

kiện cho thực hiện chương trình GDPT 2018 ở các khối lớp còn lại ở những năm 

tiếp theo.  

Việc xây dựng kế hoạch giáo dục thực hiện chương trình lớp 1, 2, 3, thời 

khóa biểu, thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, sinh hoạt chuyên môn theo 

hướng dẫn tại Công văn số 968/SGDĐT-GDTH ngày 09/6/2020 được thực hiện 

nghiêm túc. Ban Giám hiệu các trường nhìn chung đã tăng cường dự giờ, thăm 

lớp, thực hiện chuyên đề nhằm hỗ trợ thường xuyên cho giáo viên trong quá trình 

triển khai thực hiện chương trình; kịp thời giúp đỡ, chia sẻ khó khăn cho giáo viên 

lớp 1, 2, 3. Giáo viên tích cực học tập, đổi mới phương pháp dạy học. Tổng số 

chuyên đề các trường tiểu học tổ chức trong học kỳ I là 88. 

Phòng GDĐT đã tổ chức sinh hoạt chuyên môn CT GDPT 2018 cho cán bộ 

quản lý, giáo viên ở tất cả các bộ môn bậc THCS, trong đó tập trung vào các nội 

dung như: xây dựng kế hoạch giáo dục; những chủ đề, bài học khó dạy; việc 

truyền đạt những kiến thức trọng tâm, cốt lõi cho học sinh thông qua các hình 

thức; việc phát huy năng lực, phẩm chất của học sinh; việc đổi mới phương pháp 

giảng dạy, đổi mới kiểm tra đánh giá theo Thông tư số 22 của Bộ GDĐT…, Qua 

đó đã góp phần định hình, giúp cho cán bộ quản lý giáo viên triển khai thực hiện 

tốt hơn CT GDPT 2018 ở lớp 6, 7. Việc xây dựng và thực hiện Kế hoạch giáo dục 

của nhà trường, Kế hoạch giáo dục của Tổ chuyên môn, kế hoạch bài dạy của giáo 

viên cơ bản đã bám sát các văn bản chỉ đạo của các cấp, phù hợp với tình hình 

phòng chống dịch bệnh Covid-19 và thực tế tại đơn vị. Cán bộ quản lý, tổ trưởng 

chuyên môn, nhóm trưởng bộ môn của các trường đã tăng cường tổ chức các 

chuyên đề, hội thảo, dự giờ, thăm lớp nhằm hỗ trợ thường xuyên cho giáo viên 

trong quá trình triển khai thực hiện CT GDPT 2018; kịp thời giúp đỡ, chia sẻ khó 

khăn, vướng mắc cho giáo viên lớp dạy lớp 7. Giáo viên cũng đã tích cực học tập 

đổi mới phương pháp, kỹ thuật dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng 

phát huy năng lực, phẩm chất của học sinh đáp ứng được CT GDPT 2018. Nội 

dung dạy học các môn học bắt buộc, hoạt động giáo dục bắt buộc thực hiện theo 

quy định tại Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ 

GDĐT; dạy môn tự chọn Tiếng Anh; dạy các tiết bổ sung, lồng ghép trong một số 

buổi hoạt động trải nghiệm tập thể để củng cố kiến thức, kĩ năng thực hành cho 

học sinh. 

Trên cơ sở chỉ đạo của các cấp và các nội dung được tập huấn, bồi dưỡng, 

đội ngũ giáo viên đa số đã bắt nhịp và vận dụng khá linh hoạt hình thức, phương 
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pháp, kỹ thuật dạy học tích cực; xây dựng kế hoạch bài học theo hướng tăng 

cường, phát huy tính chủ động, tích cực, tự học của học sinh thông qua việc thiết 

kế tiến trình dạy học thành các hoạt động học để thực hiện ở trên lớp và ngoài lớp 

học; chú trọng rèn luyện cho học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu sách 

giáo khoa để tiếp nhận và vận dụng kiến thức mới thông qua giải quyết nhiệm vụ 

học tập đặt ra. Việc tổ chức các hoạt động giáo dục khiến học sinh và giáo viên 

hào hứng, vui vẻ, hiệu quả giờ học theo đó cũng tăng lên, đáp ứng với yêu cầu 

phát triển phẩm chất, năng lực người học theo quy định của Chương trình GDPT 

2018.  

Công tác tuyên truyền về triển khai thực hiện CT GDPT 2018 cũng được 

quan tâm, chú trọng thực hiện, các trường đã tổ chức tuyên truyền đầy đủ đến cha 

mẹ học sinh, đến toàn thể nhân dân tại địa phương qua đó tạo sự đồng thuận của 

xã hội, của cha mẹ học sinh trong việc thực hiện CT GDPT 2018 ở lớp 1, 2, 3, 6, 

7 và các lớp tiếp theo. 

4.5. Hoàn thành tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thao 

* Cấp huyện: 

- Tổ chức Ngày hội STEM cấp huyện: 18/21 trường có cấp THCS tham gia 

trưng bày sản phẩm, kết quả có 11 tập thể đạt giải phần thi trưng bày sản phẩm 

STEM, 10 đề tài đạt giải phần thi sản phẩm STEM lĩnh vực Khoa học kỹ thuật.  

- Tổ chức Thi học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện với 290 học sinh tham gia, kết 

quả có 138 học sinh được công nhận học sinh giỏi cấp huyện, trong đó: Nhất: 07, 

Nhì: 18, Ba: 54, Khuyến khích: 59. Tuyển chọn 89 học sinh tham gia kỳ thi chọn 

học sinh giỏi cấp tỉnh. 

- Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng, Hội khỏe Măng non cấp huyện với hơn 

1300 vận động viên của 68 trường Mầm non, Tiểu học, THCS, Tiểu học và THCS 

tham gia. 

- Phòng GDĐT chỉ đạo các trường học tích cực triển khai, tham gia các 

cuộc thi như: “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh”; Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính và Chuyển đổi số 

trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”; thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính và 

Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”; thi trực tuyến “Chung tay vì an toàn 

giao thông”; thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định pháp luật liên quan đến quyền 

và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài”. 

* Cấp tỉnh: 

- Hội thi “Học thông qua chơi trong dạy học tiếng Anh cấp tiểu học”: 01 

giải Khuyến khích tập thể, 01 giải Ba cá nhân.  

- Cuộc thi “Học sinh với ý tưởng khởi nghiệp năm 2022” : 01 giải Nhì, 

được tuyển chọn thi cấp quốc gia trong năm 2023 (Trường THCS Lê Hồng 

Phong). 
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- Cuộc thi “Thầy cô trong mắt em”: đạt 01 giải A (học sinh trường THCS 

N’Thôl Hạ) 

- Hội thi Tiếng hát giáo viên và học sinh ngành Giáo dục tỉnh Lâm Đồng 

năm 2022: 01 giải Ba toàn đoàn, 03 giải Ba tiết mục, 01 giải Khuyến khích tiết 

mục. 

- Cuộc thi “English in life”: đạt giải khuyến khích. 

- Giải bóng chuyền cán bộ - giáo viên - nhân viên tỉnh Lâm Đồng: 02 giải 

Khuyến khích.  

4.6. Giáo dục thường xuyên và công tác phổ cập xóa mù chữ, công tác 

kiểm định chất lượng giáo dục 

Tiếp tục được quan tâm, đầu tư phát triển khá tốt, đáp ứng nhu cầu học tập 

của con em đồng bào dân tộc thiểu số. Chất lượng giáo dục cho học sinh dân tộc 

được duy trì ổn định so với cùng kỳ năm học trước. Thực hiện đúng, đủ, kịp thời 

các chế độ, chính sách đối với học sinh dân tộc, nhà giáo công tác ở vùng dân tộc. 

Phòng GDĐT đã ban hành Kế hoạch số 31/KH- PGDĐT ngày 20/9/2022 tổ 

chức tuần lễ hưởng ứng học tập suất đời năm 2022; phối hợp với Phòng Văn hoá 

thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và thể thao huyện, các Hội, Đoàn thể tiếp 

tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp 

nhân dân về vai trò, ý nghĩa của học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập; Phối 

hợp với Hội Khuyến học hướng dẫn thực hiện có hiệu quả Thông tư số 

44/2014/TT-BGDĐT ngày 12/12/2014 của Bộ GDĐT quy định về đánh giá xếp 

loại “Cộng đồng học tập” cấp xã; Thông tư số 22/TT-BGDĐT ngày 06/8/2020 của 

Bộ GDĐT quy định về đánh giá xếp loại “Đơn vị học tập”; Công văn số 

7570/UBND-VX1 ngày 15/9/2020 của UBND tỉnh về việc hướng dẫn đánh giá 

chấm điểm xếp loại Đơn vị học tập trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Trung tâm 

GDNN-GDTX trên địa bàn huyện có nguồn học liệu mở phục vụ nhu cầu học tập 

của người dân; 100% xã, thị trấn được đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” 

cấp xã từ loại Khá trở lên; Phối hợp với Hội Khuyến học huyện Đức Trọng tổ 

chức khai mạc điểm Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 tại Trường 

Tiều học Nghĩa Hiệp. 

4.7. Công tác giáo dục chính trị 

Phòng GDĐT và các trường học quán triệt đầy đủ đến toàn thể công chức, 

viên chức, người lao động về các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước; xây 

dựng các chương trình hành động, kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế để triển 

khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch của cấp trên và Phòng GDĐT đề ra. tiếp tục 

chỉ đạo các trường học thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo 

phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị. 

Toàn ngành triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của 

Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy 

mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tiếp tục 

thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự 
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học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh 

tích cực” được duy trì trở thành nhiệm vụ thường xuyên trong mỗi trường học, tạo 

chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo 

đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi sự suy thoái về tư 

tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển 

hóa”, các tệ nạn quan liêu, tham nhũng... 

Tăng cường công tác nắm bắt tình hình chính trị, tư tưởng trong giáo viên, 

học sinh; chủ động phát hiện, phối hợp xử lý các vấn đề phức tạp về chính trị, tư 

tưởng liên quan đến an ninh chính trị xảy ra trong trường học và ngành Giáo dục 

tại địa phương; tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả Chương trình “Giáo dục lý 

tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho học sinh trên không gian mạng 

trong ngành Giáo dục tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2022 - 2030”; Kế hoạch tuyên 

truyền khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn huyện Đức 

Trọng năm 2022 của Hội Khuyến học huyện Đức Trọng; phối hợp với các hội, 

đoàn thể, tổ chức, cá nhân trao tặng nhiều suất học bổng cho học sinh nghèo, hiếu 

học.  

Các trường học tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật, đảm bảo an 

ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống đuối 

nước, phòng chống bạo lực học đường, dịch bệnh, thực hiện tốt vệ sinh trường 

học; đặc biệt thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tăng 

cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho 

học sinh; hỗ trợ, tư vấn tâm lý cho học sinh phổ thông, công tác giáo dục thể chất, 

y tế trường học; xây dựng văn hóa học đường. Phòng GDĐT chỉ đạo đổi mới 

phương pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy kiến thức pháp luật trong 

chương trình chính khóa; tăng cường nội dung phổ biến giáo dục pháp luật trong 

các chương trình ngoại khóa và các hoạt động ngoài giờ lên lớp; gắn việc giảng 

dạy và học tập pháp luật với rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh nhằm củng cố 

kiến thức pháp luật đã học trong chương trình, phát huy tính tích cực, chủ động, 

sáng tạo trong tìm hiểu kiến thức pháp luật và vận dụng pháp luật trong xử lý tình 

huống thực tế.  

4.8. Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các 

cấp học và trình độ đào tạo 

Nâng cao chất lượng và trình độ đào tạo đối với bộ môn tiếng Anh được 

chú trọng quan tâm thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của các cấp. 

Bậc tiểu học: Tiếp tục triển khai Chương trình môn tiếng Anh làm quen cho 

học sinh lớp 1, lớp 2 đảm bảo các yêu cầu được quy định trong Chương trình 

GDPT 2018; tiếp tục triển khai Chương trình tiếng Anh tự chọn theo Chương 

trình GDPT 2006 và Chương trình thí điểm tiếng Anh bậc Tiểu học đối với học 

sinh lớp 4 và lớp 5; tăng cường tổ chức dạy tiếng Anh 4 tiết/tuần cho học sinh lớp 

4, lớp 5 (đặc biệt ở lớp 5), trong triển khai thực hiện các trường học có giải pháp 

tiếp cận Chương trình môn tiếng Anh theo Chương trình GDPT 2018 một cách 

linh hoạt, phù hợp để tạo tâm thế sẵn sàng cho học sinh học lên lớp 6 theo chương 
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trình mới. Toàn ngành có 26/26 trường dạy học Tiếng Anh với 500 lớp và 18.992 

học sinh (tăng 54 lớp và 2.766 học sinh). Trong đó: 26/26 trường tổ chức dạy học 

Tiếng Anh Chương trình GDPT 2018 cho 4.019/4.019 học sinh lớp 3, đạt tỉ lệ 

100%; 26/26 trường tổ chức dạy học Tiếng Anh tự chọn ở lớp 4, 5 với 218/218 

lớp và 18.992 học sinh; 20/26 trường có tổ chức dạy Tiếng Anh làm quen lớp 1, 

lớp 2 với 173 lớp và 6.498 HS. Số giáo viên tiếng Anh đã đạt cấp độ từ B1 trở lên 

46/46, tỉ lệ 100%. Chất lượng dạy học tiếng Anh ở các trường học được tăng lên 

so với cùng kỳ năm học trước. 

Bậc THCS: 100% các trường thực hiện giảng dạy môn tiếng Anh theo 

chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở lớp 6, lớp 7; có 09 trường thực hiện dạy 

học môn tiếng Anh theo đề án ngoại ngữ 2018 ở lớp 8, 9. Tất cả giáo viên tiếng 

Anh đều tham gia bồi dưỡng các mô đun của chương trình giáo dục phổ thông 

2018. 

4.9. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý 

giáo dục, thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo 

Phòng GDĐT chỉ đạo các trường học tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh việc 

ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), các phần mềm tiện ích trong quản lý và 

dạy học. Việc ứng dụng CNTT vào dạy học được triển khai đồng bộ trong các cấp 

học, chất lượng giảng dạy bộ môn Tin học từng bước được nâng lên. Trang bị 

phát triển cơ sở hạ tầng CNTT được các trường học quan tâm đầu tư đáp ứng 

ngày càng tốt hơn yêu cầu ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học. 

Ở bậc tiểu học có 26/26 trường dạy tin học theo Chương trình GDPT 2018 

ở lớp 3 với 109/109 lớp và 4.019/4.019 học sinh, tỉ lệ: 100%; 25/26 trường dạy tin 

học tự chọn ở lớp 4, lớp 5 với 208/218 lớp và 8.216/8.477 học sinh, tỉ lệ: 96,9%. 

Việc dạy Tin học ở các trường đã có nhiều chuyển biến, kỹ năng về tin học của 

học sinh được nâng lên rõ rệt góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và 

kết quả tham gia các hội thi về tin học do các cấp tổ chức. 

4.10. Đẩy mạnh phân cấp và thực hiện tự chủ đối với các cơ sở giáo dục 

Thực hiện Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính Phủ 

quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; Căn cứ Thông tư 

số 56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 của Bộ Tài chính v/v Hướng dẫn một số nội 

dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, xử lý tài sản, tài 

chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập, Phòng GDĐT đã hướng 

dẫn các trường học thực hiện cơ chế tự chủ trong thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ 

máy, nhân sự, tài chính theo quy định. 

Năm 2022 có 72 trường trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Đức Trọng; 

trong đó có 63 trường hưởng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước cấp, 63/63 

trường công lập được phân cấp quản lý tài chính là đơn vị dự toán cấp 3 trực 

thuộc Phòng GDĐT;  

Phòng GDĐT đã phối hợp với Phòng Tài chính Kế hoạch huyện thống nhất 

tổng hợp, nhận và giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước cho các trường học 



15 

 

công lập đảm bảo công khai, dân chủ. Phòng GDĐT hướng dẫn, quán triệt về 

quản lý điều hành kinh phí ngân sách cấp, thực hiện chế độ chính sách đối với 

người lao động, học sinh;  

Tổng ngân sách sự nghiệp giáo dục năm 2022 (đến ngày 31/12/2022) được 

sử dụng trong năm (năm trước chuyển sang và năm 2022) là 365.714 triệu đồng 

(trong đó đã trừ tiết kiệm 10% dự toán chi thường xuyên là 4.912 triệu đồng). Số 

thực hiện chi đến ngày 31/12/2022 là 333.911 triệu đồng. Số còn lại là 31.803 

triệu đồng (còn thực hiện chi trong thời gian chỉnh lý năm 2022). 

4.11. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát; ngăn chặn, xử lý nghiêm 

những tiêu cực trong hoạt động giáo dục và đào tạo 

Phòng GDĐT đã tổ chức kiểm tra theo đúng kế hoạch. Trong học kỳ I, đã 

tổ chức 09 cuộc kiểm tra theo kế hoạch, kiểm tra đột xuất việc thực hiện một số 

nhiệm vụ của các trường học, cụ thể: việc tổ chức kiểm tra giữa học kỳ, cuối học 

kỳ I tại một số trường Tiểu học và THCS (về công tác in sao đề kiểm tra, coi kiểm 

tra, chấm kiểm tra). Qua kiểm tra, đa số các trường thực hiện nghiêm túc nền nếp 

dạy học, công vụ. Tuy nhiên vẫn còn trường nề nếp trực của cán bộ quản lý chưa 

nghiêm túc. Phòng GDĐT đã kịp thời chấn chỉnh, kịp thời đánh giá, rút kinh 

nghiệm, chỉ ra ưu điểm, hạn chế giúp các trường xây dựng kế hoạch, nội dung, tổ 

chức thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo kỷ cương, nền nếp đạt hiệu quả cao hơn .  

4.12. Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục và đào tạo 

Tiếp tục truyền thông, tổ chức quán triệt, học tập nội dung Nghị quyết 29-

NQ/TW, Kết luận số 51-KT/TW, Kết luận số 49-KL/TW, Chỉ thị số 16/CT-TTg 

ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 

26/12/2018 của Bộ GDĐT; đẩy mạnh công tác truyền thông về GDĐT, tạo sự 

chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động, sự đồng thuận của mọi tầng lớp 

nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới GDĐT; Tăng cường truyền thông nội bộ, 

nâng cao chất lượng trang thông tin điện tử của Phòng GDĐT và của các trường 

học; đẩy mạnh công tác phối hợp với các cơ quan báo chí về đẩy mạnh truyền 

thông GDĐT; tổ chức truyền thông gương người tốt, việc tốt, gương cán bộ, giáo 

viên, học sinh tiêu biểu trong quá trình thực hiện đổi mới GDĐT; tập trung đổi 

mới cải tiến công tác chỉ đạo, quản lý thi đua khen thưởng; Đẩy mạnh công tác 

xây dựng điển hình tiên tiến, trong đó chú trọng 4 khâu: Phát hiện, bồi dưỡng, 

tổng kết và nhân rộng gương điển hình tiên tiến, nhân tố mới của ngành.  

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHÓM GIẢI PHÁP CƠ BẢN: 

1. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách hành chính về giáo 

dục và đào tạo 

Phòng GDĐT đã ban hành các văn bản chỉ đạo để các đơn vị trường học 

triển khai thực hiện các nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; 

triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong năm học. 

Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính theo Nghị 

quyết 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể 
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cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; rà soát, tham mưu giảm tải 

các thủ tục hành chính không thực sự cần thiết, tăng cường hiệu quả cải cách hành 

chính, nâng cao mức độ hài lòng của người dân đối với lĩnh vực giáo dục. 

Phòng GDĐT chỉ đạo các trường học tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng 

CNTT trong quản lý và dạy học; lồng ghép lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, tin học MOS 

trong môn Tin học; tăng cường tham gia “trường học kết nối”; Triển khai thực 

hiện hiệu quả Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số 

trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030” và 

Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục 

vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025”; tiếp tục xây dựng hạ tầng học 

tập, kho học liệu số chia sẻ dùng chung toàn ngành, như: bài giảng điện tử, học 

liệu số đa phương tiện, phần mềm mô phỏng và các học liệu khác…; phát triển hệ 

thống ngân hàng câu hỏi trực tuyến cho các môn học; khuyến khích phát triển và 

khai thác dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo vào lĩnh vực GDĐT; hoàn thiện cơ sở dữ 

liệu toàn ngành. 

Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành 

thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND huyện tại Văn bản số 1295/UBND-VP ngày 

03/6/2021 về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành 

chính đối với cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang 

trên địa bàn huyện. 

2. Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của cán bộ quản lý giáo dục, 

đổi mới công tác quản lý; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát; ngăn chặn, 

xử lý nghiêm những tiêu cực trong hoạt động giáo dục và đào tạo 

Phòng GDĐT đã tham mưu UBND huyện thực hiện tốt công tác điều động, 

luân chuyển, bố trí, sử dụng biên chế viên chức, số lượng người làm việc theo đề 

án vị trí việc làm ở các trường học; tham mưu cử cán bộ quản lý và nguồn quy 

hoạch tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng Trung cấp lý luận chính trị, quản lý cấp 

phòng... Chỉ đạo các trường học đánh giá, phân loại viên chức bảo đảm thực chất, 

khách quan, công bằng; thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật, lối sống văn minh 

với đội ngũ trong toàn ngành; chú trọng đổi mới công tác quản lý, quản trị trường 

học theo hướng phát huy tính chủ động, linh hoạt của nhà trường và năng lực tự 

chủ, sáng tạo của tổ chuyên môn, giáo viên trong việc thực hiện Chương trình 

GDPT 2018. 

Phòng GDĐT đã xây dựng Kế hoạch 29/KH-PGDĐT ngày 16/9/2022 về 

thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra năm học 2022-2023; Kế hoạch số 35/KH- 

PGDĐT ngày 11/10/2022 về kiểm tra công nhận kết quả phổ cập giáo dục, xóa 

mù chữ năm 2022; Kế hoạch số 25/KH-PGDĐT ngày 01/08/2022 về kiểm tra việc 

thực hiện Kế hoạch tăng cường tiếng Việt cho trẻ 5 tuổi người dân tộc thiểu số 

trước khi vào học lớp 1 hè 2022; Kế hoạch số 22/KH-PGDĐT ngày 22/7/2022 về 

kiểm tra các điều kiện chuẩn bị cho năm học 2022-2023; Kế hoạch số 40/KH-

PGDĐT ngày 05/12/2022 về kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trọng 

tâm bậc Tiểu học Năm học 2022-2023. Phòng GDĐT đã triển khai đầy đủ các văn 
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bản chỉ đạo về kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng 

của các cấp; Kế hoạch số 1879/SGDĐT-TTr ngày 07/9/2022 của Sở GDĐT Lâm 

Đồng về hướng dẫn công tác kiểm tra của Phòng GDĐT và công tác kiểm tra nội 

bộ trường học, năm học 2022-2023; 

Chỉ đạo các trường học xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học bám 

sát với nội dung hướng dẫn và tình hình thực tế của nhà trường, nâng cao vai trò 

của Hiệu trưởng trong việc thực hiện công tác kiểm tra nội bộ; rà soát, bổ sung, 

kiện toàn các loại biểu mẫu, quy trình thực hiện và đẩy mạnh công tác tự kiểm tra 

nội bộ trường học; 100% trường học có Ban kiểm tra nội bộ; tổ chức triển khai 

thực hiện công tác kiểm tra nội bộ nghiêm túc, đúng quy định. Trong học kỳ I, 

Phòng GDĐT đã tổ chức kiểm tra theo kế hoạch. Số cuộc kiểm tra: 09 cuộc5. 

Phòng GDĐT đã phân công 01 lãnh đạo và 01 chuyên viên trực tiếp phụ 

trách công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, công bố số điện thoại 

đường dây nóng qua đó để cập nhật thông tin phản ánh những sai phạm, tiêu cực 

trong công tác quản lý, công tác dạy và học trên địa bàn trên các phương tiện 

thông tin đại chúng hoặc do các cấp chuyển đến. Phòng GDĐT xây dựng quy chế 

tiếp công dân cụ thể, bố trí phòng tiếp công dân, có nội quy tiếp công dân được 

niêm yết công khai tại bảng thông báo của Phòng GDĐT; duy trì lịch tiếp dân vào 

thứ năm hàng tuần (lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác tiếp công dân); 

tiếp nhận kịp thời các ý kiến phản ánh của công dân, hướng dẫn các trường học 

thực hiện tốt công tác tiếp công dân tại các đơn vị.  

3. Tăng cường các nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo 

Phòng GDĐT đã triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP 

ngày 04/06/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội 

đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 – 2025; phối hợp với phòng 

Tài chính – Kế hoạch, các phòng ban có liên quan phân bổ nguồn lực, đầu tư cơ 

sở vật chất, trang thiết bị trường học đáp ứng tốt các điều kiện đảm bảo chất 

lượng giáo dục. 

Chỉ đạo các trường học nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu 

trong công tác huy động các nguồn lực xã hội, phân bổ, sử dụng có hiệu quả 

nguồn ngân sách nhà nước cấp, huy động nguồn lực ngoài ngân sách để đầu tư 

cho phát triển giáo dục và đào tạo, đảm bảo cho thực hiện tốt việc triển khai 

chương trình giáo dục phổ thông mới. 

                                           
5 Kiểm tra các điều kiện chuẩn bị cho năm học 2022-2023 (Kế hoạch số 22/KH-PGDĐT ngày 

22/7/2022) tại 72/72 trường; kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch tăng cường tiếng Việt cho trẻ 5 tuổi người 

dân tộc thiểu số trước khi vào học lớp 1 hè 2022 (22/KH-PGDĐT ngày 22/7/2022) tại 12/12 trường tiểu 

học có dạy tăng cường tiếng Việt cho trẻ 5 tuổi người dân tộc thiểu số; kiểm tra việc thực hiện thực hiện 

nhiệm vụ chuyên môn trọng tâm bậc Tiểu học năm học 2022-2023 (Kế hoạch số 40/KH-PGDĐT ngày 

05/12/2022) tại 25/26 trường có bậc tiểu học trong toàn huyện; kiểm tra công tác quản lý chỉ đạo của 

Hiệu trưởng 06 trường học (Mẫu giáo Bình Thạnh, Mẫu giáo N’Thol hạ, Mẫu giáo Ninh Gia, Tiểu học 

Phú Thạnh, Tiểu học & THCS Tà Năng, THCS N’Thol Hạ); kiểm tra việc thực hiện Chương trình GDPT 

2018 đối với lớp 7 ở 21/21 trường có bậc THCS. 
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4. Tăng cường công tác khảo thí, đánh giá và kiểm định chất lượng 

giáo dục 

Tiếp tục chỉ đạo các trường học rà soát theo tiêu chuẩn trường chuẩn quốc 

gia, nhất là các trường đã được công nhận đạt chuẩn nhưng một số tiêu chuẩn còn 

hạn chế để xác định rõ lộ trình, kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện nâng cao chất 

lượng trường chuẩn; Tham mưu UBND huyện, phối hợp với các ngành của huyện 

tập trung mọi nguồn lực xây dựng đường đạt chuẩn quốc gia. 

Phòng GDĐT đã chỉ đạo các trường học thực hiện tốt công tác tự đánh giá, 

kiểm định chất lượng giáo dục tại cơ sở; thẩm định và trình cấp có thẩm quyền 

kiểm tra, công nhận mới kiểm định chất lượng giáo dục và trường chuẩn quốc gia 

đối với 04 trường học6.  

Phòng GDĐT phối hợp với các xã, thị trấn chỉ đạo các trường học tăng 

cường các nguồn lực, đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy học, phổ cập 

- xóa mù chữ được đảm bảo góp phần xây dựng các xã đạt chuẩn nông thôn mới 

nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu theo kế hoạch của địa phương7. Công tác 

phổ cập giáo dục tiểu học tiếp tục được quan tâm thực hiện và đảm bảo đúng tiến 

độ quy định từ công tác vận động học sinh ra lớp, duy trì sĩ số, điều tra, xử lý số 

liệu, nhập liệu dữ liệu trên phần mềm phổ cập ESCI.  

Phòng GDĐT đã ban hành Quyết định số 53/QĐ-PGDĐT ngày 30/9/2020 

về ban hành quy chế quản lý bằng tốt nghiệp THCS của Phòng GDĐT; Công văn 

số 197/PGDĐT ngày 25/10/2022 rà soát việc thực hiện quản lý, cấp phát bằng tốt 

nghiệp THCS; Công văn số 229/PGDĐT ngày 17/11/2022 về việc kiểm tra thực 

hiện quản lý, cấp phát bằng tốt nghiệp THCS. 

5. Đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng và truyền thông về giáo dục 

và đào tạo 

Phòng GDĐT chỉ đạo các trường học tăng cường công tác truyền thông, 

tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, 

Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (Nghị quyết 29-

NQ/TW, Nghị quyết 88/2014/QH13, Kết luận 51-KL/TW, Kết luận 49-KL/TW); 

các quan điểm, định hướng của Đảng và Nhà nước về đổi mới GDĐT, tạo sự 

chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động, sự đồng thuận của mọi tầng lớp 

nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới GDĐT, việc đổi mới chương trình, sách giáo 

khoa, giáo dục phổ thông; chủ động thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính 

sách mới về GDĐT và chủ động xử lý các vấn đề truyền thông về giáo dục; tăng 

                                           
6 Hiện nay, khối trường thuộc UBND huyện có 51/63 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, đạt 

81%, trong đó có có 04 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 (Tiểu học Lý Tự Trọng, Nghĩa Hiệp, Nam 

Sơn, Quảng Hiệp); Trường THCS N’Thôl Hạ được công nhận mới vào tháng 01/2023. 
7 Huyện được công nhận duy trì phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập 

giáo dục tiểu học mức độ 3; đạt chuẩn XMC mức độ 2; PCGDTHCS mức độ 2, trong đó có 12 xã mức 

độ 3 và 3 xã mức độ 2. Hoàn thành hồ sơ để UBND tỉnh kiểm tra công nhận huyện Đức trọng đạt chuẩn 

phổ cập - XMC năm 2022. 
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cường truyền thông nội bộ; tổ chức truyền thông gương người tốt, việc tốt trong 

quá trình thực hiện đổi mới GDĐT, tạo sự đồng thuận trong toàn ngành và xã hội. 

Các cuộc vận động và xây dựng phong trào thi đua trong ngành được duy 

trì với nề nếp và chất lượng tốt; công tác thi đua – khen thưởng đi vào thực chất; 

chú trọng phát hiện và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến; thực hiện tốt các 

chính sách ưu đãi, tôn vinh, biểu dương khen thưởng kịp thời những tấm gương 

nhà giáo tiêu biểu, có thành tích nổi bật, đóng góp tích cực tạo sức lan tỏa, động 

lực cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong ngành phấn đấu nâng cao 

chất lượng hiệu quả công tác. Phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong dạy và 

học” được phát động sâu rộng, toàn diện; việc phát động, tổ chức, sơ kết, bình xét, 

tổng kết phong trào thi đua của các trường học có nền nếp, đảm bảo đúng quy 

trình, dân chủ, công khai, công bằng, bám sát các tiêu chí thi đua, hướng dẫn của 

Sở GDĐT và các văn bản quy định.  

Phòng GDĐT tham mưu UBND huyện tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày 

Nhà giáo Việt Nam và tôn vinh Nhà giáo, cán bộ quản lý, giáo viên tiêu biểu năm 

2022. Trong đó có các trường trực thuộc UBND huyện có 30 Nhà giáo và cán bộ 

quản lý, giáo viên có nhiều thành tích trong công tác giảng dạy, quản lý, gương 

mẫu đi đầu trong việc thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản 

lý, giảng dạy và học tập” được UBND huyện tôn vinh; 05 Nhà giáo, cán bộ quản 

lý tiêu biểu được Sở GDĐT tôn vinh. 

III. ĐÁNH GIÁ ƯU ĐIỂM, KHUYẾT ĐIỂM, KHÓ KHĂN, HẠN 

CHẾ VÀ CÁC ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Ưu điểm: 

Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Sở GDĐT, Huyện ủy, UBND huyện, 

cùng sự tích cực phối hợp của chính quyền địa phương các xã, thị trấn, toàn ngành 

đã nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn, sáng tạo trong triển khai các nhiệm vụ 

trọng tâm, cốt lõi của ngành; hoạt động dạy và học, các nhiệm vụ trọng tâm được 

Phòng GDĐT, các trường học tích cực chỉ đạo sâu sát, triển khai thực hiện linh 

hoạt, đạt hiệu quả.  

Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 

2018 được triển khai thực hiện quyết liệt, đúng theo chỉ đạo của các cấp. Đội ngũ 

nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được bồi dưỡng thường xuyên, đa số vững vàng 

về tư tưởng, chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ, năng lực chuyên môn, 

nghiệp vụ; có nhiều nỗ lực cố gắng, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, có các giải 

pháp sáng tạo, phù hợp triển khai thực hiện đạt hiệu quả. 

Quy mô trường, lớp ổn định, đáp ứng cơ bản nhu cầu học tập của con em 

nhân dân. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học được tăng cường; công 

tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia gắn với xây dựng nông thôn mới được 

quan tâm đầu tư và đạt kết quả tốt. Các hội thi, cuộc thi được đông đảo nhà giáo, 

học sinh hưởng ứng tham gia. Phong trào thi đua yêu nước, thi đua dạy tốt, học tốt 
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tiếp tục được phát huy; phương pháp dạy - học, kiểm tra, đánh giá được quan tâm 

đổi mới.  

2 Hạn chế, khuyết điểm, khó khăn và nguyên nhân: 

Chất lượng giáo dục toàn diện của toàn ngành có phần giảm sút so với cùng 

kỳ các năm học trước; công tác duy trì sĩ số ở bậc THCS gặp nhiều khó khăn. 

Một bộ phận nhỏ cán bộ quản lý, giáo viên chưa nhạy bén và chủ động tìm 

giải pháp khắc phục khó khăn để nâng cao chất lượng dạy học; việc tiếp cận, ứng 

dụng công nghệ thông tin trong dạy học còn chậm, hiệu quả chưa cao. 

Một số trường học xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ chưa khoa học; chưa 

chú trọng kiểm tra công tác quản lý chỉ đạo điều hành về thực hiện nội quy, điều 

lệ nhà trường... 

Một số trường việc thực hiện quy chế dân chủ, công tác dân vận chính 

quyền, công khai... còn chưa thường xuyên, chưa thiết thực, thiếu hiệu quả; tình 

trạng đơn thư, phản ánh về công tác quản lý của Hiệu trưởng vẫn còn xảy ra. 

3. Các đề xuất, kiến nghị:  

Kính đề nghị Sở GDĐT sớm cấp đồ dùng dạy học lớp 7 để phục vụ hoạt 

động dạy và học; cấp tài liệu Giáo dục địa phương lớp 7 để các trường THCS kịp 

thời tổ chức dạy và học vào đầu học kỳ II. 

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CÔNG TÁC TRỌNG 

TÂM HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023 

Phòng GDĐT và các trường học tiếp tục rà soát kịp thời khắc phục những 

hạn chế ở học kỳ I, thực hiện tốt những nhiệm vụ còn lại trong năm học và ở học 

kỳ II năm học 2022-2023 theo kế hoạch đã đề ra. Chú trọng bồi dưỡng đội ngũ, 

tăng cường ôn tập, phụ đạo, củng cố kiến thức cho học sinh, nâng cao chất lượng 

và các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; thực hiện nghiêm kỷ cương, nền 

nếp, dân chủ trong trường học, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, 

thân thiện, phòng chống dịch bệnh covid-19, bạo lực học đường và thực hiện tốt 

vệ sinh trường học; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ 

năng sống, ứng xử văn hoá cho học sinh. Trong đó tập trung làm tốt một số nhiệm 

vụ trọng tâm sau: 

1. Triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo 

Tiếp tục cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về 

phát triển GDĐT; rà soát, hoàn thiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, điều hành 

theo chức năng quản lý nhà nước của Phòng GDĐT phù hợp với các luật, nghị 

định, thông tư, quyết định của trung ương, bộ, tỉnh, huyện mới ban hành, phù hợp 

với thực tiễn địa phương.  

Tập trung rà soát, thực hiện quy hoạch, phát triển mạng lưới trường học 

theo Kế hoạch số 95/KH-HU ngày 22/6/2018 của Huyện ủy Đức Trọng về việc 

thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XII, Kế 
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hoạch số 49/KH-TU của Tỉnh ủy Lâm Đồng “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức 

và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả của các đơn vị sự nghiệp công lập”; 

Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 30/7/2018 về việc thực hiện Nghị quyết số 

19/NQ-TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XII “Tiếp tục đổi mới hệ thống 

tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả của các đơn vị sự nghiệp 

công lập” trên địa bàn huyện Đức Trọng; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị 

dạy học cho các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông; đẩy mạnh xã hội hoá giáo 

dục, huy động, tăng cường các nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo; tăng 

cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để thực hiện chương trình, sách giáo khoa 

giáo dục phổ thông mới gắn với việc xây dựng trường chuẩn quốc gia. 

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 

107-KH/HU ngày 16/7/2014 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về thực hiện Chương 

trình hành động số 74-CTr/TU ngày 11/02/2014 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Lâm 

Đồng về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào 

tạo”; Kế hoạch số 104-KH/HU ngày 24 tháng 8 năm 2018 của Huyện uỷ Đức 

Trọng thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 18/5/2018 của Tỉnh uỷ về phát 

triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2018 – 

2020 và những năm tiếp theo. 

2. Chủ động phòng, chống và ứng phó hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh 

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Kế hoạch tổng thể của ngành Giáo dục thích ứng 

với tình hình dịch Covid-19 bảo đảm tổ chức dạy và học an toàn, chất lượng. Chỉ 

đạo, hướng dẫn triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 chủ động, linh hoạt để 

thích ứng với tình hình thiên tai, dịch bệnh, vừa bảo đảm an toàn cho học sinh, 

giáo viên, vừa củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục; xây dựng môi trường 

giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, dân chủ, kỷ cương; tăng cường công tác 

an ninh, an toàn trường học; phòng cháy chữa cháy, phòng chống tai nạn thương 

tích, đuối nước; bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong các cơ sở bán trú; chú 

trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho 

học sinh; hỗ trợ, tư vấn tâm lý cho học sinh phổ thông; công tác giáo dục thể chất, 

y tế trường học; xây dựng văn hóa học đường. 

Tổ chức, triển khai hiệu quả Chương trình “Sức khỏe học đường giai đoạn 

2021-2025”, Chương trình “Y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non, 

phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021-2025”; Đề án tổng thể phát triển giáo 

dục thể chất, thể thao trường học giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025; 

tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thể thao học sinh gắn kết với nội dung môn học 

giáo dục thể chất thuộc Chương trình GDPT 2018. 

3. Tăng cường công tác chính trị đối với nhà giáo và học sinh 

Tăng cường công tác chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động để tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn ngành; xây dựng 

đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp thực sự gương mẫu, là tấm 

gương cho học sinh noi theo. 
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Đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, tư tưởng chính trị, đạo 

đức, lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp, việc làm cho học sinh; tiếp tục 

đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

trong các cơ sở GDĐT; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng văn hóa học đường, chú trọng 

xây dựng văn hóa ứng xử lành mạnh, phát huy những giá trị tích cực về thuần 

phong, mỹ tục, nêu cao tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết. Nâng cao chất 

lượng công tác giáo dục quốc phòng, an ninh. 

Tổ chức triển khai thực hiện Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng 

cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, 

thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021 - 2030”; Chương trình “Giáo dục lý tưởng 

cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên 

không gian mạng giai đoạn 2022 - 2030”; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về 

việc tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường; Chương trình 

sức khỏe học đường giai đoạn 2021 - 2025 và Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên 

khởi nghiệp đến năm 2025”. 

4. Nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý 

giáo dục các cấp 

Phối hợp triển khai Kế hoạch thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được 

đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở theo quy định tại Nghị 

định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ; tiếp tục xây dựng, triển 

khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý 

giáo dục gắn với nhu cầu đào tạo nhân lực của ngành và đáp ứng yêu cầu đổi mới 

chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, đáp ứng chuẩn chức danh 

nghề nghiệp giáo viên; tuyển dụng viên chức theo đúng quy định; sử dụng, sắp 

xếp đội ngũ giáo viên, nhân viên hợp lý; bổ nhiệm cán bộ quản lý các cơ sở giáo 

dục đúng quy định về số lượng, điều kiện, tiêu chuẩn và quy trình thực hiện. 

Tiếp tục tăng cường các hoạt động đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo 

hướng nghiên cứu bài học, tổ chức các chuyên đề cụm trường, phát huy vai trò 

của các trường điển hình; quan tâm, tạo điều kiện, khuyến khích giáo viên vận 

dụng linh hoạt, sáng tạo trong dạy học các mô hình trường học tiên tiến. Trong 

hoạt động chuyên môn, phát huy vai trò của đội ngũ giáo viên cốt cán đã được bồi 

dưỡng; xây dựng kế hoạch tổ chức các nội dung chuyên đề phù hợp với thực tế, 

trong đó chú trọng đổi mới công tác soạn giảng theo định hướng phát triển phẩm 

chất, năng lực học sinh tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông 2018. 

5. Thu hút các nguồn lực đầu tư cho giáo dục 

Tăng cường thu hút các nguồn lực đầu tư cho GDĐT. Ưu tiên đầu tư cơ sở 

vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu bảo đảm thực hiện Chương trình GDPT 2018; 

trong đó tập trung cho các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông ở vùng dân tộc 

thiểu số. Đẩy mạnh thu hút các nguồn lực xã hội hóa đầu tư trong lĩnh vực GDĐT. 

Tiếp tục thực hiện lồng ghép Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 



23 

 

2030; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 

2025, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 

2025 với Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 để đầu tư cơ sở 

vật chất, thiết bị dạy học, đặc biệt tại các cơ sở giáo dục vùng dân tộc thiểu số.  

6. Thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ 

thông và giáo dục thường xuyên 

Tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ đáp ứng yêu cầu của chương 

trình giáo dục mầm non trong điều kiện mới. Nâng cao chất lượng thực hiện 

chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021-

2025” và Đề án “Tăng cường chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ mầm non và học sinh 

tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025”. Phát 

triển mạng lưới trường, lớp mầm non phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của 

địa phương, đáp ứng nhu cầu đến trường của trẻ em, theo hướng chuẩn hóa, hiện 

đại hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế; quan tâm phát triển giáo dục mầm non 

vùng khó khăn và vùng có khu công nghiệp. Củng cố, duy trì và nâng cao chất 

lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, khuyến khích các địa phương 

có điều kiện thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo. Từng 

bước khắc phục tình trạng thiếu giáo viên; phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ 

cán bộ quản lý, giáo viên mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Tăng 

cường quản lý, hỗ trợ nâng cao chất lượng nhóm, lớp độc lập tư thục.  

Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đảm 

bảo chất lượng hiệu quả, chuẩn bị các điều kiện triển khai thực hiện chương trình 

đối với các lớp tiếp theo; tiếp tục triển khai bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý 

giáo dục để triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo lộ trình; chú 

trọng đổi mới công tác quản lý, quản trị trường học theo hướng phát huy tính chủ 

động, linh hoạt của nhà trường và năng lực tự chủ, sáng tạo trong việc thực hiện 

chương trình giáo dục phổ thông; thực hiện quyền tự chủ của nhà trường trong 

việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị của 

nhà trường; tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá, tư vấn tại các cơ sở giáo dục 

về triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018. 

Củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở. 

Chú trọng đổi mới công tác quản lý, quản trị trường học theo hướng phát huy tính 

chủ động, linh hoạt của nhà trường và năng lực tự chủ, sáng tạo của tổ chuyên 

môn, giáo viên trong việc thực hiện Chương trình GDPT. Tăng cường phối hợp 

giữa nhà trường, cha mẹ học sinh và các cơ quan, tổ chức có liên quan tại địa 

phương trong quá trình thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường. 

7. Đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính trong toàn ngành 

Tăng cường chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong GDĐT; 

tăng cường các điều kiện đảm bảo và kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong 

dạy - học trực tuyến và trong công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục. 

Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường thực hiện thủ tục hành chính qua dịch 

vụ công trực tuyến và Bộ phận một cửa. 
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Tiếp tục xây dựng hạ tầng học tập, kho học liệu số chia sẻ dùng chung toàn 

ngành; khuyến khích phát triển và khai thác dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo vào lĩnh 

vực GDĐT; hoàn thiện cơ sở dữ liệu toàn ngành; triển khai thực hiện hiệu quả Đề 

án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và 

đào tạo giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030” và Đề án “Phát triển 

ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số 

quốc gia giai đoạn 2022 - 2025”. 

8. Tăng cường công tác kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực giáo 

dục và đào tạo 

Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về 

GDĐT nhằm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, ngăn ngừa và xử lý 

nghiêm các hành vi sai phạm trong GDĐT. Chú trọng việc kiểm tra trách nhiệm 

và quyền hạn của Hội đồng trường; kiểm tra trách nhiệm quản lý nhà nước về 

giáo dục của thủ trưởng các đơn vị; kiểm tra công tác tuyển sinh; kiểm tra hoạt 

động dạy thêm, học thêm; kiểm tra, đánh giá hiệu quả đầu tư, sử dụng cơ sở vật 

chất, trang thiết bị dạy học tại các trường học. 

Tiếp tục thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục tại các cơ sở 

giáo dục mầm non, phổ thông; nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 

gắn với xây dựng và công nhận trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia 

đảm bảo đạt chỉ tiêu nghị quyết kinh tế - xã hội năm 2023 của huyện. 

9. Hội nhập quốc tế trong giáo dục 

Chỉ đạo các trường học tăng cường công tác liên kết, hợp tác, phối hợp, 

giao lưu, gặp gỡ, tiếp xúc, học bổng, tham gia các cuộc thi quốc tế, đầu tư cơ sở 

vật chất ... đối với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các cơ sở, đơn vị có yếu 

tố nước ngoài và cá nhân người nước ngoài (Hiện tại chưa có cơ sở giáo dục nào 

thỏa thuận hợp tác, thực hiện giảng dạy chương trình giáo dục nước ngoài hoặc 

giáo dục tích hợp). 

10. Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua trong toàn ngành 

Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, 

giảng dạy và học tập” gắn với các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Bộ 

GDĐT, Sở GDĐT, UBND huyện phát động; việc “Học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Nâng cao nhận 

thức về vai trò của công tác thi đua, khen thưởng, coi thi đua là động lực để nâng 

cao chất lượng giáo dục toàn diện. Chủ động phát hiện, biểu dương và nhân rộng 

các tấm gương người tốt, việc tốt trong toàn ngành. 

11. Tăng cường công tác truyền thông giáo dục 

Chủ động thông tin, truyền thông về các chủ trương, chính sách mới của 

ngành và việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ 

về đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT; tăng cường phối hợp, xử lý hiệu quả các 

vấn đề về truyền thông, nhất là các vấn đề xã hội quan tâm, bức xúc. 
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Trên đây là báo cáo sơ kết học kỳ I và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công 

tác trọng tâm học kỳ II năm học 2022-2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Đức Trọng./.  

 Nơi nhận: 

- Sở GDĐT; 

- UBND huyện; 

- Lãnh đạo PGDĐT; 

- Chuyên viên PGDĐT; 

- Các trường học trực thuộc UBND huyện; 

- Lưu: VT, LT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

                  Thái Quốc Hoàn 
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