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THÔNG BÁO
Kết luận hội nghị thường kỳ trưởng phòng GD&ĐT,
giám đốc trung tâm GDNN-GDTX, thủ trưởng các đơn vị trực
thuộc Sở lần thứ ba
Ngày 07/3/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị thường kỳ
trưởng phòng GD&ĐT, giám đốc trung tâm GDNN-GDTX, thủ trưởng các đơn vị
trực thuộc Sở lần thứ ba do đồng chí Giám đốc Sở chủ trì hội nghị.
Hội nghị đã đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ từ sau hội nghị sơ kết
học kỳ I đến nay, triển khai công tác trọng tâm trong thời gian tiếp theo. Sau khi
nghe ý kiến phát biểu, thảo luận của các đại biểu, đồng chí Giám đốc Sở đã kết
luận như sau:
1. Một số kết quả nổi bật
Toàn ngành tổ chức đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi đảm bảo vui tươi, lành
mạnh, tiết kiệm. Trước Tết, Sở đã phối hợp với với Công đoàn ngành thăm và tặng
tổng số 170 suất quà với số tiền 92,5 triệu đồng cho nhà giáo và người lao động
trong ngành có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhiều đơn vị đã tổ chức thăm hỏi,
tặng quà động viên cán bộ, giáo viên gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn;
tổ chức các chương trình ngoại khóa có chủ đề về vui Tết - đón Xuân và hỗ trợ
học sinh có hoàn cảnh khó khăn; an ninh trường học được đảm bảo; tích cực
hưởng ứng, tham gia Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, chăm sóc và bảo vệ
cây xanh. Sở đã có văn bản chỉ đạo tiếp tục tăng cường kỷ cương trường lớp học
sau Tết nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy, gương mẫu thực hiện nếp sống văn
hoá, đạo đức nhà giáo.
Tổ chức thi thử đối với toàn bộ học sinh lớp 9 THCS, lớp 12 THPT, GDTX.
Sở ra đề thi chung, các đơn vị chịu trách nhiệm in sao đề, coi thi, chấm thi vận
dụng theo Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT hiện
hành. Sở đã yêu cầu các đơn vị phân tích kỹ kết quả thi làm cơ sở điều chỉnh kế
hoạch, nội dung, phương pháp tổ chức dạy - học, ôn tập và kiểm tra đánh giá trong
học kì II; có giải pháp cụ thể giúp đỡ học sinh yếu, kém về kiến thức cơ bản và kĩ
năng làm bài thi.
Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2019 có 35/72 học sinh dự
thi đạt giải, tỷ lệ đạt giải chiếm 48,6%; trong đó có 4 giải Nhì, 13 giải Ba, 18 giải
Khuyến khích. Có 2 học sinh đạt giải Nhì môn Toán và Vật lý được tham gia dự
thi chọn đội tuyển quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức để dự thi Olympic khu vực và
quốc tế năm 2019. Sở đã có buổi làm việc với Trường THPT chuyên Lương Văn
Tụy bàn giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn.
Làm việc với Đoàn kiểm tra của Bộ GD&ĐT do Thứ trưởng Nguyễn Hữu
Độ làm trưởng đoàn về việc thực hiện chương trì nh giáo dục phổ thông theo đị nh
hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh . Đoàn đánh giá cao công tác chỉ
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đạo, tổ chức thực hiện của Sở đảm bảo đúng hướng dẫn đặc biệt đã chủ động
chuẩn bị các điều kiện cho chương trình, sách giáo khoa mới GDPT, đầu tư nguồn
lực bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Đoàn yêu cầu trong thời gian tới
cần tiếp tục chỉ đạo quán triệt về chủ trương đổi mới chương trình GDPT, tập
trung nâng cao chất lượng giảng dạy theo chương trì nh giáo dục phổ thông hiện
hành định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh ; nâng cao chất lượng
đội ngũ, đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng với yêu cầu của chương trình, sách giáo
khoa GDPT mới.
Tuy nhiên, kết quả thi thử học sinh lớp 9, lớp 12 chưa cao, tỉ lệ đạt điểm
dưới trung bình ở nhiều môn cao, còn nhiều thí sinh bị điểm liệt, công tác tổ chức
thi ở một số trường còn chủ quan; có học sinh vi phạm quy định về vật liệu nổ, bị
tai nạn giao thông dẫn đến tử vong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi; kết quả thi chọn
học sinh giỏi quốc gia THPT đạt thấp so với những năm gần đây.
2. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
2.1. Thực hiện nghiêm, đúng quy định về công tác quản lý giáo dục, các
khoản thu, chi tài chính; minh bạch chế độ, chính sách, hồ sơ, sổ sách...; chuẩn bị
điều kiện làm việc với Thanh tra Chính phủ về công tác quản lý nhà nước của tỉnh
Ninh Bình năm 2019 trong đó có công tác quản lý nhà nước về giáo dục.
2.2. Tích cực triển khai thực hiện chủ đề công tác năm 2019 của Tỉnh ủy:
“Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; xây dựng phong cách
công tác quần chúng, dân chủ; tôn trọng nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân;
nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là
người đứng đầu”. Lựa chọn và triển khai thực hiện chủ đề của ngành GD&ĐT tất
cả vì học sinh thân yêu.
2.3. Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành
tích cực triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ được Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018.
2.4. Quán triệt 100% cán bộ, giáo viên nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số
138/CT-BGDĐT ngày 18/01/2019 của Bộ GD&ĐT về việc chấn chỉnh tình trạng
lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường; trong đó lưu ý tuyệt đối không quy định
thêm hoặc yêu cầu giáo viên có thêm các loại hồ sơ, sổ sách ngoài những loại hồ
sơ, sổ sách theo quy định tại Điều lệ trường học hiện hành; giáo viên được phép
chọn hình thức trình bày, viết tay hoặc đánh máy khi sử dụng các loại hồ sơ, sổ
sách theo quy định.
2.5. Tiếp tục thực hiện chương trình GDPT hiện hành theo định hướng phát
triển năng lực và phẩm chất học sinh theo hướng dẫn của Bộ GD &ĐT tại Công
văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017.
2.6. Tập trung cao độ chuẩn bị cho các kỳ thi đặc biệt là kỳ thi THPT quốc
gia năm 2019 bảo đảm đạt kết quả tốt nhất; trong đó cần lưu ý tăng cường kỷ
cương, nền nếp trường lớp học, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, nâng cao trách
nhiệm và hiệu quả giảng dạy; kiểm tra, đánh giá xếp loại học sinh đúng quy chế.
2.7. Tăng cường tổ chức và quản lý hoạt động chuyên môn trên mạng
"Trường học kết nối"; nâng cao số lượng, chất lượng giáo viên, học sinh tham gia.
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2.8. Quan tâm đầu tư, đẩy mạnh hoạt động khai thác có hiệu quả thư viện
trong các nhà trường.
2.9. Tổ chức có hiệu quả hoạt động ngoài giờ lên lớp; tăng cường kỷ cương
trường lớp, đạo đức nhà giáo, không để cán bộ, giáo viên sử dụng rượu, bia trong
giờ làm việc và giờ nghỉ trưa; quan tâm phát triển đảng viên trong trường học
trong đó có đối tượng học sinh; vận động thực hiện tốt chính sách dân số và kế
hoạch hóa gia đình.
Trên đây là ý kiến kết luận của đồng chí Giám đốc Sở, Sở Giáo dục và Đào
tạo thông báo để các đơn vị thực hiện./.
Nơi nhận:

TL.GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG

- Các đ/c lãnh đạo Sở (để chỉ đạo);
- Thường trực CĐN (để phối hợp);
- Các phòng, ban Sở;
- Các phòng GD&ĐT;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Các TTGDNN-GDTX;
- Lưu VT, VP.S.19.
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