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UBND THÀNH PHỐ CÀ MAU 

TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU 

 

Số: 17/BC-THCSND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tắc Vân, ngày 11 tháng 10 năm 2022 

 

BÁO CÁO  

Kết quả thực hiện một số nội dung 

 trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo của trường THCS Nguyễn Du 

 

Thực hiện Công văn số 698/PGDĐT ngày 10/10/2022 của Phòng GD&ĐT thành 

phố Cà Mau V/v triển khai Kế hoạch Khảo sát kết quả thực hiện một số nội dung trên 

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

Trường THCS Nguyễn Du xây dựng báo cáo theo Kế hoạch số 19/KH-HĐND ngày 

04/10/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Khảo sát kết quả thực hiện một số nội dung 

trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Cà Mau như sau: 

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 đầu năm học 2022 – 

2023: 

a) Các văn bản của Trung ương, Tỉnh, Thành phố: 

*/ Trung ương:  

- Chỉ thị số 1112/CT-BGDĐT ngày 19/8/2022 của Bộ GD&ĐT về thực hiện nhiệm 

vụ trọng tâm năm học 2022-2023. 

- Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ GDĐT ban 

hành Chương trình Giáo dục phổ thông; Công văn số 344/BGDĐT-GDTrH ngày 

24/01/2019 của Bộ GDĐT về việc Hướng dẫn triển khai chương trình giáo dục phổ 

thông. 

 - Công văn số 4185/BGDĐT-VP ngày 29/8/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 

hành về việc triển khai một số hoạt động đầu năm học 2022-2023. 

- Công văn số 1496/BGDĐT-GDTrH ngày 19/4/2022 V/v triển khai chương trình 

giáo dục trung học năm học 2022 – 2023. 

- Công văn số 3892/BGD ĐT – GDTrH ngày 28/8/2019 v/v hướng dẫn thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục trung học phổ thông; 

- Công văn số 5555/BGD ĐT – GD TrH ngày 8/10/2014 hướng dẫn xây dựng chủ 

đề dạy học; 

- Thông tư số 14/2018/TT- BGD ĐT ban hành quy định chuẩn Hiệu trưởng cơ sở 

GD PT; 

- Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp của 

giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông; 

- Thông tư số 16/2017/TT- BGD ĐT hướng dẫn khung hướng dẫn vị trí việc làm 
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và định mức số lượng làm việc trong cơ sở GD; 

- Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT và TT số 26/2020/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế 

đánh giá, xếp loại học sinh trung học;  

- Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT Quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở 

và học sinh trung học phổ thông;   

 - Công văn số 3175/BGDĐT-GDTrH ngày 21/7/2022 của Bộ GD&ĐT V/v hướng 

dẫn đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá môn Ngữ Văn ở trường phổ 

thông.  

*/ Cấp tỉnh:  

- Kế hoạch số kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 28/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh 

về thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. 

- Quyết định số 2718/QĐ-UBND ngày 06/12/2021 của UBND tỉnh Cà Mau Vv Phê 

duyệt đề án phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu triển 

khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 giai đoạn 2021 - 2025, định hướng 

đến năm 2030. 

- Công văn số 2021/SGDĐT-MNPT ngày 05/8/2021 V/v hướng dẫn thực hiện 

chương trình và kiểm tra, đánh giá đối với GDTrH từ năm học 2021-2022. 

- Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 01/9/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án 

“Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Cà Mau. 

- Công văn số 1166/SGDĐT -MNPT ngày 29/4/2022 của Sở GD&ĐT về việc hướng 

dẫn triển khai thực hiện CT-GDPT 2018 

- Công văn số 5286/UBND ngày 16/8/2022 của UBND tỉnh Cà Mau Vv thu học phí 

năm học 2022-2023. 

- Công văn số 1589/SGDĐT-KHTC ngày 07/6/2022 của Sở GD&ĐT Cà Mau về 

việc thự hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm học 2022-2023. 

- Công văn số 2738/SGDĐT-MNPT ngày 23/9/2022 của Sở GD&ĐT Cà Mau 

V/v hướng dẫn đánh giá, xếp loại giờ dạy của GV trung học. 

- Thông tư số 07/2022/TT-BGDĐT ngày 25/3/2022 của Bộ trưởng bộ GD và Đào 

tạo quy định công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ 

sở giáo dục. 

*/ Cấp thành phố: 

- Công văn 427/PGDĐT ngày 02/6/2021 Vv tập huấn SGK lớp 1, 2 và 6 chuẩn bị 

năm học 2021-2022. 

- Công văn số 372/PGDĐT ngày 27/5/2022 của Phòng GD&ĐT thành phố Cà Mau 

về việc triển khai thực hiện Chương trình GDTrH năm học 2022 – 2023. 

- Công văn số 557/PGDĐT ngày 29/8/2022 của Phòng GD&ĐT TP Cà Mau về việc 

hướng dẫn thực hiện Kế hoạch chi tiết thời gian năm học 2022 – 2023. 

- Kế hoạch số 45/KH-PGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Phòng Giáo dục và 

Đào tạo thành phố Cà Mau về Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ 
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yếu năm học 2022-2023. 

- Công văn số 608/PGDĐT ngày 12/9/2022 của Phòng GD&ĐT TP Cà Mau về việc 

hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 – 2023 đối với cấp THCS 

- Công văn số 556/PGDĐT ngày 18/8/2022 của Phòng GD&ĐT thành phố Cà Mau 

V/v thu học phí năm học 2022-2023. 

b) Phương thức triển khai, quán triệt 

- Năm học 2022-2023 nhà trường thực hiện đồng thời hai chương trình giáo dục phổ 

thông: CT GDPT 2006 ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT đối với 

các lớp từ lớp 8, 9 và  CT GDPT 2018 ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-

BGDĐT đối với lớp 6, 7. Để triển khai hiệu quả cả hai chương trình, nhà trường tổ chức 

thực hiện chương trình GDPT 2018 theo hướng mở, trong đó quy định tổng số tiết trong 

một năm học cho mỗi môn học/hoạt động giáo dục. Do đó, khi triển khai thực hiện ở 

lớp 6,7 nhà trường chủ động bố trí thời gian triển khai kế hoạch giáo dục các môn học 

và hoạt động giáo dục trong năm học bảo đảm tính khoa học, sư phạm, không gây áp 

lực đối với học sinh.  

- Thực hiện việc đổi mới phương pháp dạy - học theo CT-GDPT 2018. 

- Tổ chức các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp và thực hiện chương trình giáo 

dục địa phương. 

c) Thuận lợi, khó khăn (trong đó đánh giá tính khả thi và bất cập, khó khăn, 

vướng mắc trong triên khai, quán triệt thực hiện các văn bản...) 

- Thuận lợi:  

+ Tập thể CB-GV-NV có ý thức, trách nhiệm cao về việc thực hiện nhiệm vụ trọng 

tâm của năm học 2022-2023. 

+ Đội ngũ CBQL – GV có trình độ chuyên môn đạt chuẩn, có năng lực chuyên môn 

tốt, có nghiệp vụ sư phạm vững vàng. 

+ CSVC: Đáp ứng việc thực hiện CT – GDPT 2018. 

- Khó khăn: Thực hiện chương trình GDPT 2018 đối với lớp 6, 7 song song với 

chương trình hiện hành lớp 8, 9 phần nào chuyên môn của nhà trường cũng gặp khó 

khăn vì chưa có giáo viên được đào tạo môn chuyên về Khoa học tự nhiên; Lịch sử và 

Địa lý; Nghệ thuật. Nhà trường phải phân công theo từng phân môn làm ảnh hưởng đến 

tính logic trong kiến thức cũng như việc tổ chức kiểm tra thường xuyên, định kì.  

- Đánh giá sự đồng thuận của giáo viên, học sinh và phụ huynh trong việc thực 

hiện các quy định, chính sách: CB – GV, HS và CMHS thống nhất cao trong việc tổ 

chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 – 2023 của nhà trường.  

2. Kết quả thực hiện Nghị quyết số 09 (trong năm học 2020 -2021 và năm học 

2021-2022): Nhà trường không tổ chức bán trú. 

3. Kết quả thực hiện Chương trình, sách giáo khoa mới 

- Về nguồn nhân lực thực hiện (Biên chế, hợp đồng theo đề án được duyệt, số lượng 

hiện có, còn thiếu so với nhu cầu Chương trình, sách giáo khoa mới bao nhiêu, thiếu 
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giáo viên dạy môn gì?...). 

+ Biên chế được giao đảm bảo đáp ứng yêu cầu hoạt động dạy-học. Tuy nhiên thực 

tế nhà trường còn thiếu nhân viên (văn thư, Y tế – Thủ quỹ, CNTT, Thiết bị, Thư viện) 

theo biên chế được giao. 

+ Giáo viên: chưa có giáo viên được đào tạo chính quy dạy các môn: KHTN, Lịch 

sử và địa lý, nghệ thuật. 

- Về cơ sở vật chất, trang thiết bị (thực trạng phòng học, phòng thực hành, bàn, ghế, 

thiết bị, trang sách giáo khoa cho học sinh (kể cả học sinh các khối chưa thực hiện cải 

cách). 

+ Thực trạng cơ sở vật chất (phòng học, phòng thực hành, bàn, ghế, thiết bị, trang 

sách giáo khoa cho học sinh) cơ bản đảm bảo yêu cầu tối thiểu để thực hiện CT-GDPT 

2018.  

+ Thiết bị dạy học cho học sinh khối 6 được cấp nhưng chưa đầy đủ so với TT 

38/2021/TT-BGDĐT quy định thiết bị dạy học tối thiểu cho HS khối 6. 

- Về Chương trình, nội dung giáo dục theo Chương trình, sách giáo khoa mới: Nhà 

trường tổ chức thẩm định và đề xuất chọn SGK, mua sắm, sử dụng sách giáo khoa chuẩn 

bị thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông mới theo từng năm học(Lớp 6: 2021-2022 

và Lớp 7: 2022-2023) cụ thể là: 

- Thực hiện đúng theo tinh thần QĐ số 08/2021/QĐ-UBND ngày 06/4/2021 của 

UBND tỉnh Cà Mau, về việc quy định tiêu chí lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ 

thông trên địa bàn tỉnh Cà Mau. 

- Thực hiện theo CV số 454/SGDĐT-MNPT ngày 25/02/2022 của Sở GD&ĐT 

Cà Mau, về việc hướng dẫn đề xuất lựa chọn SGK lớp 3, lớp 7 và lớp 10 năm học 2022-

2023. 

- Thực hiện theo CV số 103/PGDĐT ngày 01/3/2022 của Phòng GD&ĐT thành 

phố Cà Mau, về việc hướng dẫn đề xuất lựa chọn SGK lớp 3, lớp 7 và lớp 10 năm học 

2022-2023. 

- Lãnh đạo nhà trường chỉ đạo các tổ chuyên môn chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện 

cho việc tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông mới áp dụng từ năm học (2021 – 

2022): Tham gia tập huấn cho CBQL, GV cốt cán, đội ngũ giáo viên nhà trường; chuẩn 

bị các hạng mục về cơ sở vật chất,... phục vụ chương trình giáo dục phổ thông mới. 

- Triển khai đến đội ngũ cán bộ giáo viên nắm chắc về bộ khung chương trình các 

môn học, thời lượng, số tiết/môn/tuần, định biên đội ngũ giáo viên các môn đúng theo 

quy định của Bộ GD&ĐT. Chú trọng chỉ đạo đội ngũ GV tham gia các lớp tập huấn 

CTGDPT 2018 (đã tập huấn các Modul 1, 2, 3, 4, 5, 9). 

- Nhà trường đã tiến hành thực hiện giảng dạy theo chương trình GDPT 2018 lớp 

6, 7 và sách giáo khoa mới đúng theo chỉ đạo của Phòng GD&ĐT thành phố Cà Mau. 

Khối 8, 9 vẫn giảng dạy theo chương trinh GDPT 2006.  

- Nội dung giáo dục địa phương: Thực hiện theo tài liệu Sở Giáo dục và Đào tạo 

ban hành.  
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- Đánh giá kết quả đạt được: Chương trình giáo dục phổ thông mới đầu tiên được 

xây dựng một cách tổng thể, toàn diện, đồng bộ tất cả các môn học/hoạt động giáo dục 

ở các cấp học, lớp học với định hướng phát triển toàn diện cả phẩm chất, năng lực học 

sinh. Việc chủ động chọn lựa bộ sách giáo khoa lớp 6, 7 đầy đủ các môn học/hoạt động 

giáo dục theo CT GDPT 2018 và bảo đảm chất lượng. Năm học đầu tiên triển khai 

chương trình, sách giáo khoa mới đối với lớp 6, nhà trường đã chú trọng đổi mới quản 

trị theo hướng phát huy tính chủ động, linh hoạt của cơ sở và năng lực tự chủ, sáng tạo 

của tổ chuyên môn, giáo viên. Giáo viên cơ bản đã biết vận dụng linh hoạt các phương 

pháp, hình thức tổ chức dạy học nhằm phát triển năng lực, phẩm chất học sinh. Việc sử 

dụng sách giáo khoa và các nguồn học liệu, thiết bị dạy học phù hợp với thực tiễn. Kết 

quả học tập của học sinh lớp 6 năm vừa qua hoàn thành tốt chương trình theo đúng kế 

hoạch. Chất lượng học tập đảm bảo, có một số năng lực nổi trội hơn so với lớp 6 năm 

học trước thực hiện CT GDPT hiện hành. 

 - Khó khăn, hạn chế, bất cập: 

+ Thiết bị, đồ dùng dạy học được cung cấp nhưng chưa đầy đủ theo TT 

38/2021/TT-BGDĐT về quy định thiết bị, đồ dùng dạy học tối thiểu cho học sinh khối 

6, 7.  

+ Do chưa có GV được đào tào chính quy dạy các môn KHTN, Lịch sử và Địa lý 

nên phân công GV dạy còn gặp nhiều khó khăn.  

- Nguyên nhân: Năng lực giáo viên chưa đồng đều nên GV được phân công còn 

gặp khó khăn với việc dạy học ở các môn KHTN, Lịch sử và Địa lý. 

 - Kiến nghị, đề xuất:  

 + Triển khai các lớp bồi dưỡng, tập huấn các môn KHTN và LS&ĐL, Nghệ 

thuật. 

  + Bổ sung thêm thiết bị, đồ dùng dạy học tối thiểu cho đầy đủ để phục vụ việc 

giảng dạy chương trình GDPT - 2018. 

4. Về các khoản thu đầu năm học 2022 – 2023 

- Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các khoản thu đầu năm học: Theo các văn 

bản các cấp đã nêu trên 

- Các nội dung thu, mức thu, hình thức thu đầu năm học (Trong đó nêu rõ các khoản 

thu của nhà trường và các khoản thu từ vận động của Ban Đại diện cha mẹ học sinh...): 

thực hiện theo văn vản hướng dẫn (Thu BHYT HS). 

- Việc quản lý, sử dụng các khoản thu: Nhà trường chỉ tổ chức dưới hình thức thu 

hộ và đăng nộp đúng thời gian và đăng nộp đúng thời gian quy định về BHXH tỉnh. 

- Đánh giá kết quả đạt được: Nhà trường hoàn thành tốt các hoạt động trong hè, công 

tác tuyển sinh, sửa chữa cơ sở vật chất, các hoạt động đầu năm và công tác dạy học từ 

tháng 9/2022. 

- Khó khăn, hạn chế, bất cập: Không. 

 - Nguyên nhân: Không 
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 - Kiến nghị, đề xuất: Không 

Trên đây là báo cáo Kết quả thực hiện một số nội dung trên lĩnh vực giáo dục và 

đào tạo của trường THCS Nguyễn Du./. 

  

  

Nơi nhận: 

- PGD&ĐT TP.Cà Mau để b/c; 

- Lưu: VP. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 Đặng Hoàng Hải 

 


