
 

BÁO CÁO 

Phục vụ đoàn khảo sát theo Kế hoạch số 19/KH-HĐND ngày 04/10/2022  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau về việc khảo sát kết quả triển khai thực 

hiện một số nội dung trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo 

 trên địa bàn tỉnh Cà Mau 

 

Căn cứ Công văn số 907/PGDĐT ngày 14 tháng 10 năm 2022 của Phòng 

GD&ĐT huyện Đầm Dơi Về việc rà soát, chuẩn bị hồ sơ và điều kiện phục vụ cho 

Đoàn khảo sát của Hội đồng nhân dân tỉnh; 

Căn cứ Kế hoạch số 19/KH-HĐND ngày 04 tháng 10 năm 2022 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Cà Mau về việc khảo sát kết quả triển khai thực hiện một số nội dung trên 

lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Cà Mau. 

Hiệu trưởng trường Tiểu học Tân Tiến  báo cáo cụ thể như sau: 

 I. Khái quát về lịch sử hình thành và phát triển đơn vị  

  1. Đặc điểm tình hinh 

 - Trường tiểu học Tân Tiến được thành lập  từ  năm 1992, địa chỉ ấp Thuận Long 

xã Tân Tiến huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, gần khu trung tâm hảnh chính của xã, giao 

thông đi lại thuận lợi cả đường bộ và đường thủy; trường Tiểu học Tân Tiến thuộc vùng 

xa ven biển. Trường có 1 điểm chính và 2 điểm lẽ  khoản  cách từ 7-11 km. 

 - Trường có diện tích 13.360m2, có hàng rào tường bao quanh, cây xanh bóng mát 

đáp ứng nhu cầu học tập vui chơi cho học sinh; 

2. Quy mô trường, lớp, học sinh  

Trường có 28 lớp với tổng số 873 học sinh học Trong đó có 17 lớp học 2 buổi/ 

ngày với 516 học sinh. Cụ thể từng khối lớp như sau:   

- Khối 1: 6 lớp, 197 học sinh 

- Khối 2: 5 lớp, 150 học sinh 

- Khối 3: 6 lớp, 169 học sinh  

- Khối 4: 6 lớp,  166 học sinh  

- Khối 5: 5 lớp, 191 học sinh  

3. Về đội ngũ giáo viên  

UBND HUYỆN ĐẦM DƠI  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TIẾN   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Số:   20/BC-THTT            Tân Tiến, ngày 18 tháng 10 năm 2022 
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- Tổng số viên chức, giáo viên, người lao động trong toàn trường là 47 đồng chí. 

+ Lãnh đạo, quản lý: 03 

+ Giáo viên trong biên chế: 40 

+ Nhân viên: 04 

4. Về cơ sở vật chất 

          - Tổng số phòng: 29 phòng, trong đó phòng học 22 phòng, phòng làm việc 04 

phòng,  phòng thư viện - thiết bị  02 phòng, 01 phòng  y tế, 01 phòng Họp Hội đồng. 

 - Bàn ghế giáo viên: 22 bộ; bàn ghế học sinh: 420 bộ (2 chổ ngồi). 

5. Thuận lợi, khó khăn 

* Thuận lợi 

- Được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đầm 

Dơi, sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng uỷ, HĐND và UBND xã Tân Tiến  sự 

phối hợp chặt chẽ của các ban ngành, đoàn thể xã. 

- Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm, 

tâm huyết và có khả năng đáp ứng với công việc được phân công. 

 - Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của nhà trường được các cấp đảm bảo nhu 

cầu chương trình GDPT năm 2018 đối với lớp 1  

* Khó khăn 

 - Điều kiện kinh tế và trình độ nhận thức của nhân dân về điều kiện học tập của 

con em không đồng đều, phần lớn phụ huynh học sinh có hoàn cảnh khó khăn đi làm 

ăn xa không có điều kiện quan tâm chăm lo tới việc học tập của con em mình. 

 - Cơ sở vật chất thiếu phòng học, phòng tin học, ngoại ngữ... 

 - Điểm chính thiếu phòng học, phòng bộ môn, điểm lẻ cơ sở vật chất trường lớp, 

bàn ghế xuống cấp không đảm bảo nhu cầu chương trình GDPT măm 2018 trong thời 

gian tới. 

II. Nội dung theo Kế hoạch 

1. Việc quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản liên quan đến nhiệm vụ 

của năm học, Chương trình sách giáo khoa mới và các khoản thu dầu năm học 2022-

2023.  

 1. 1. Các văn bản liên quan đến nhiệm vụ năm học 

Thực hiện Quyết định số 2077/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2022 của 

UBND Tỉnh Cà Mau Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023, đối với 

giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. 
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Căn cứ kế hoạch số 2532/SGD&ĐT-MNPT ngày 07  tháng 9 năm 2022 của Sở 

GD&ĐT Tỉnh Cà Mau Về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2022-

2023. 

Căn cứ vào Kế hoạch số 39/KH-PGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2022 của Phòng 

GD&ĐT huyện Đầm Dơi về chi tiết thời gian năm học 2022-2023 nhà trường xây dựng 

kế hoạch. 

Căn cứ Công văn số 812/PGDĐT ngày 21 tháng 9 năm 2022 của Phòng GD&ĐT 

huyện Đầm Dơi về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Tiểu học năm học 2022-

2023. 

Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2022 của UBND huyện Đầm 

Dơi về kế hoạch thực hiện phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023 nhà 

trường xây dựng Kế hoạch số 15/KH-THTTngày 10 tháng 10 năm 2022 về Kế hoạch 

Giáo dục và nhiệm vụ năm học 2022-2023 triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên, 

nhân viên trong nhà trường thông qua buổi Hội nghị viên chức đầu năm năm học 2022-

2023. 

Công tác triển khai các chủ trương chính sách của các cấp kip thời rộng khắp 

được sự đồng thuận của tập thể nhà trường và nhân dân. Thực hiện chế độ chính sách 

của Nhà nước đối với người học được đảm bảo đầy đủ đúng đối tượng. 

1.2. Kết quả thực hiện chương trình sách giáo khoa mới 

* Tổng quan về triển khai thực hiện Chương trình sách giáo khoa mới 

 Căn cứ Công văn số 758/PGDĐT ngày 11/9/2022 của Phòng GD&ĐT huyện 

Đầm Dơi về việc thực hiện Thông tư 13/2022/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Thông tư 

32/2018/TT-BGDĐT Chương trình giáo dục phổ thông 2018 nhà trường đã triển khai 

đến toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường thông qua goup Zalo công 

vụ, mail công vụ. 

Về nguồn nhân lực hiện có: thực hiện Quyết định số 11/QĐ-UBND Đầm Dơi 

ngày 07 tháng 01 năm 2022 Quyết định về việc giao biên chế công chức viên chức tạm 

giao số lượng người làm việc và Hợp đồng lao động theo NĐ số 161/2018 (NĐ-CP)  

năm 2022: 49 người và  01 Hợp đồng 161.  

         Số lượng hiện có: 47 người trong đó  1 Hợp đồng 161 còn thiếu so với nhu cầu 

chương trình sách giáo khoa mới là thiếu 2 giáo viên (1 giáo viên tin học, 1 CNTT). 

* Đánh giá kết quả đạt được 

 Chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường, kế hoạch dạy học môn 

học, hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế trên cơ sở đảm bảo mục tiêu, 

nội dung  đáp ứng yêu cầu cần đạt theo Chương trình, sách giáo khoa theo Chương 

trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1,2,3  tại nhà trường. 
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100% học sinh  lớp 1,2,3 học 2 buổi/ngày thời lượng đúng quy định theo Chương 

trình  giáo dục phổ thông 2018 cấp tiểu học năm học 2022-2023.    

* Khó khăn hạn chế bất cập 

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học còn thiếu so với yêu cầu triển khai Chương 

trình GDPT 2018. Cụ thể như sau: 

+ Trường vẫn còn thiếu  phòng học, phòng tin học, ngoại ngữ, trong năm học 

2022-2023 và để thực hiện việc dạy 2 buổi/ngày đối với lớp 4, lớp 5  trong thời gian 

tới. 

+ Trường chưa trang bị được phòng máy vi tính để học môn Tin học cũng như 

thiết bị thông dụng để dạy học ngoại ngữ. 

+ Hiện tại nhà trường còn có 01 điểm trường (Thuận Thành) chưa lắp được ti 

vi để phục vụ tốt cho việc dạy học. 

+ Đặc biệt khi CT GDPT 2018 yêu cầu môn Tin học là môn bắt buộc từ năm 

học lớp 3 thì hiện nay trường chưa có biên chế giáo viên giảng dạy môn Tin học do 

đó phải thỉnh giảng giáo viên từ trường THCS Tân Tiến để giảng dạy. 

- Nội dung giáo dục địa phương triển khai chưa đảm bảo đúng tiến độ, thời 

gian theo kế hoạch. 

- Việc trang bị sách giáo khoa cho học sinh của phụ huynh trong năm học 2022-

2023 còn khó khăn, chưa kịp thời. 

* Nguyên nhân 

- Mặc dù đã tham mưu thường xuyên nhưng do kinh phí đầu tư xây dựng các 

phòng học, trang bị các trang thiết bị phục vụ dạy học khá lớn nên kinh phí dành cho 

việc mua sắm trang thiết bị còn gặp nhiều khó khan. 

- Sách giáo khoa được các Nhà Xuất bản cung cấp có giới hạn. 

 * Đề nghị 

- Đầu tư cơ sở vật chất: Xây dựng thêm Phòng học tại điểm Tân Tiến và các điểm 

lẽ đảm bảo cho việc thực hiện Chương trình GDPT 2018 cho những năm học tiếp theo. 

- Trang bị phòng máy tính phục vụ cho việc giảng dạy môn Tin học. 

- Biên chế giáo viên Tin học  phục vụ cho việc triển khai Chương trình GDPT 

2018.  

1.3. Về các khoản thu đầu năm học 2022-2023 

* Văn bản chỉ đạo những hướng dẫn các khoản thu đầu năm học 
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Nhà trường triển khai thực hiện nghiêm túc Công văn số 865/PGDĐT ngày 

03/10/2022 của Phòng GD&ĐT Đầm Dơi  về tăng cường quản lý, kiểm tra các khoản 

thu đầu năm; hoạt động căn - tin trường học đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên 

và phụ huynh học sinh trong nhà trường nghiêm túc thực hiện. Đầu năm nhà trường tổ 

chức giáo viên Họp phụ huynh bầu chi hội lớp gồm: Chi hội trưởng, chi hội phó và thư 

ký và triển khai thực hiện nghiêm túc theo Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT ngày 

22/11/2011 của Bộ giáo dục và Đào tào tạo về việc ban hành Điều lệ ban đại diện cha 

mẹ học sinh.  

 Công tác phối hợp triển khai tại nhà trường theo đúng tinh thần tự nguyện,  

không áp đặt, được lấy ý kiến bàn bạc thống nhất, công khai, dân chủ qua các Hội nghị 

của Hội đồng trường, Hội nghị Phụ huynh học sinh theo đúng các văn bản hướng dẫn, 

chỉ đạo của các cấp BHYT Số học sinh tham gia 218 học sinh lớp 1 và học sinh các 

lớp mới chuyển đến  đạt tỉ lệ 100%.  

Thực hiện thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT, ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo quy định về vận động tài trợ cho các cơ sở thuộc hệ thống quốc dân. 

Trên đây là báo cáo một số nội dung theo Kế hoạch số 19/KH-HĐND ngày 

04/10/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau về việc khảo sát kết quả triển khai 

thực hiện một số nội dung trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Cà Mau 

của trường Tiểu học Tân Tiến./.  

 

                                                                                                         

 

 

 

 

       Nơi nhận:                                                                                         
       - Đoàn kiểm tra (để b/c);  

       - Ban Giám hiệu nhà trường;                                                                       

       - Lưu: VT.                                                      
 

                                     HIỆU TRƯỞNG  

 

                                

 

                                        

                                       Lâm Kim Tiên 

 
 


