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Minh Long, ngày 10 tháng 12 nàm 2018

BAO CÁO
Kt qua giám sat ti Trtro'ng Tiêu h9c Long So'n v chat hrçrng dy và hçc;
thçc hin các chê d, chInh sách dôi vó'i hçc sinh,
näm h9c 2016-2017, 2017-2018
Thirc hin Nghi. quyêt so 30/NQ-HDND ngày 18/7/2017 v Chucrng trInh
giám sat näm 2018 cüa HDND huynkhóa XI, nhim k 20 16-2021, Ban Kinh
tê - xã hi triên khai giám sat "ye chat limg dgy và hoc; thyc hin các ché do,
chInh sac/i dôi vó'i hQc sinh, nám hQc 2016-2017, 2017-2018". Tham muu ban
hành quyêt djnh thành 1p doàn giám sat, xây drng kê hoach, dê cucrng báo cáo
yêu câu Tru?ing Tiêu h9c xä Long Sm báo cáo kêt qua thc hin chat lucmg dy
và h9c; thirc hin các chê d, chInh sách dôi vci h9c sinh, näm h9c 20 16-2017,
2017-2018. Doàn giám sat dã lam vic trçrc tiêp vói Tnthng Tiêu h9c xã Long
Scm. Trong qua trInh giárn sat, Trumg Tiêu hçc xä Long Scm dã phôi hqp thirc
hin nghiêm tiic các yêu câu cüa Doàn giám sat.
Ban Kinh t - x. hi báo cáo HDND huyn kt qua giám sat nhu sau:
I. Kêt qua giám sat v chat hrqng dy và hçc; th.yc hin các ch d,
chInh sách dôi vó'i h9c sinh, näm h9c 2016-2017, 2017-2018
1. TInh hInh chung cila Trirong
Tru?mg Tiêu hc xã Long Scm vói tong sO can b quàn 1, giáo viên, nhân
viên (CB,GV,NV) có 35 ngui; di ngü can b quán 1, giáo viên dt chuân ye
trInh dO dào tao, nhit tInh trong cong tác. Toàn tru&ng hin có 23 lap, 443 hçc
sinh (Khoi I: 7 lOp, 98 h9c sinh, bInh quân có 14HS/lOp; khôi II: 6 lOp, 102 h9c
sinh, bInh quân cO 17HS/lOp; khôi lIT: 5 lOp, 94 hc sinh, bInh quân có
19HS/lOp; khôi IV: 2 lOp, 64 h9c sinh, bInh quân có 32HS/lOp; khôi V: 3 lOp, 85
hc sinh, bInh quân có 28HS/lOp).
Trong nhtrng nãm qua, ducic sçr quan tam cüa các cp üy dãng, chInh
quyên, các ban, ngãnh và h thông chInh trj 0 dja phuung, sir cM dao trrc tiêp
cüa Phông Giáo di,ic và Dào tao (GD&DT) huyn, sir no liic, tIch circ ca
CB,GV nên chat luqng day và hçc ngày càng nâng cao; cOng tác phô 4p giáo
dic — xóa mu chü (PCGD — XMC) dugc cong nhan gict dat chuân dã gop phân
tIch cçrc vào miic tiêu dào tao rthân 1rc, bôi duô'ng nhân tài cüa da pluro'ng, dáp
trng yëu câu dôi mOi và phát trin giáo dye hin nay; cci sO vt chat, trang thiêt
bj phye vii cong tác giáng day và h9c tp co ban dugc trang bj dam bào.
Ben canh do, TruOng v.n cOn nhüng khó khàn nMt djnh: ca sO vt chat
chua dáp irng nhu câu dy h9 (phông chOc nãng chua dam báo phic vi hcat
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dng cüa Truông, thit bj cho các mon h9c dâ qua cu và con thiu,... ); môt so
bc phii huynh chua quan tam dung müc den vic h9c tp cüa con em ... Nhung
vó'i sr lãnh do, chi dao ci1a cap üy dâng, chInh quyên, cong tác tuyên truyên,
van dông cüa cã h thông chInh trj 0 dja phuong, sir tIch CiTC cüa CB,GV và
duc sr quan tam cüa Nba nrnc ho trçY ye các chê d chInh sách cho hoc sinh,
dau tu co s 4t chat truông 1p, do do cong tác giáo dye cüa Trithng dà dat
ducyc nhüng kêt qua dáng ke.
2. COng tác quán trit, to chfrc thiyc hin các van ban cüa cp trên
Nlhâ trithng dã trin khai thirc hin các van ban cüa cp trên v chit luçing
dy vâ h9c; thirc hin các chê d chInh sách cho CB, GV vâ h9c sinh nhu: Quyet
djnh s 16/2006/QD-BGDDT ye chuânkiên thirc kr näng h9c sinh cap tiêu hoc;
Quyt djnh so 16/2 008/QD-BGDDT ye vic Ban hành Quy djnh dao duc nhà
giáo; Thông tu so 41/2010/TT-BGDfyç ye Ban hành Diêu 1 truO'ng tiêu hoc;
Thông tu so 14/2 007/TT-BGDDT ye Ban hành Quy djnh ye chuân nghê nghiep
giáo viên tiêu h9c; Thông tu so 30/2014/TT-BGDDT; Thông tu so 22/2Q16/TTBGDDT ye Ban hành Quy djnh dánh giá h9c sinh tiêu h9c; Thông tu so
1 6/2 017/TT-BGDDT ye huóng dan danh miic khung vj trI vic lam va djnh mirc
so luçing ngithi lam vic trong các ca s& giáo diic phô thông cong 1p; Nghi djnh
so 116/201 6/ND-CP, ngày 18/7/2016 ye vic quy djnh chInh sách ho tro hoc
sinh va truOng phô thông
xã, thôn dc bit khó khAn; Nghj djnh so
86/201 5/ND-CP ngày 02/1 0/2015 cüa ChInE phü quy djnh ye cy chê thu, quán
1 hçc phi dôi vi co si giáo dic thuc h thông giáo dye quôc dan vâ chInE
sách mim, giâm h9c phi, ho trcy chi phi h9c tp tr nAm h9c 2015-2016 den 11am
hc 2020-202 1. Két qua có 100% CB, GV, NV tham gia h9c tap, quán trit, qua
do CB, GV, NV dâ nhn thuc và näm vüng ye các ni dung cüa các vAn ban cap
trên, tir do th%rc hin dung quy djnh.
3. Kt qua thirc hin các nhim vi, giAi pháp nâng cao chat Iu'çrng giAng
diy và h9c tp cüa Trtrông nAm 2016-2017,2017-2018
- Nba tnrOng dA xây dirng chi tiêu, 1p k hoach xét duyt h9c sinh h.ng
nAm, dông thOi dira trên Ca sô sO 1iu PCGD-XMC de l ke hoach tuyen sinh
vA ra soat h9c sinE trong d tuOi ra lop, xay dirng ké hoach mang luO'i tnrông
lOp, xin chü truong bien che ló'p, bien che vj tn viêc lam; kiem tra sO luçmg h9c
sinh trong d tuôi ra lOp d yân dng, nhAm dat chi tieu theo k hoach de ra.
- Tham mixu cp üy dang, chinE quyn dja phuong t chirc thye hin t&
cong tac giáo dye hang nAm; phOi hçTp v6i Ban can sr thOn, Hi phii huynh va
phi huynh h9c sinh tuyên truyen, vn dng 100% h9c sinh trong d tuôi den
tru&ng.
- Thc hin tt cac phong trao nâng cao cht luçng giáo dye b&ng nEiu
hInh thIrc nhu: tham gia các lOp nâng chuan; to chüc chuyen d hçc tot cac mOn
h9c can thiêt; tO chIrc tp huân chuyen mOn, nghip vi cho CB,GV,N\T; ma hi
nghj nâng dan chat luçng giáo dye, ngAn chãn h9c sinE bO h9c gifla chCrng, do
do hin nay CB,GV cüa truông có chuyen mOn nghip vu vuot chuân trén 80%,
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h9c sinh ra lop dt 100% và duy trI Trumg chun quc gia mirc d I và phn
dâu xây dimg Trumg chuân mirc d II. Cong tác PCGD-XMC luôn dugc quan
tam và dam bào chat hrçmg gift chun mirc II, phn du len mCrc III PCGD-TH
và müc III XMC.
- Thumg xuyên t chüc giáo diic do drc, 1i sng và tmyn thng each
mng, ljchsft dja phuo'ng, bàn sac van hóa dan tc cho hQc sinh. Hc sinh có
dao drc, lôi song trong sach, lành mnh, biêt kinh trên, nhuOng duOi, gift gin
bàn sac van hóa dan tc 0 dja phuang.
4. Kt qua h9c tp cüa hçc sinh
- Närn h9c 2016-2017: Tng sé h90 sinh du nàm h9c 2016-2017 có 443
HS, cuOi nàm 441 HS (chuyên di noi khác 2 HS). Kêt qua dánh giá, xp lo.i h9c
t.p: Hc k' I, h9c sinh hoàn thành các mon hc 4 12/443, chiêm t lê 93%; chua
hoàn thành 3 1/443, chiêm l 6,99%; Xêp 1oi cuôi näm: hQc sinh hoàn thành
tot các mOn h9c 125/441, chiêm t l 28,34%; hoàn thành 303/441, chiêm t l
68,70%; chua hoànthành 13/441, chiêmtl 2,94%.
- Nàm hçc 2017-2018 có 446 HS, cu& nám 443 HS (chuyên di noi khác 3
HS), không Co hçc sinh bO hQc gifta chi'xng. Kêt qua dánh giá, xêp lo.i hçc t.p:
Hc k I, h9c sinh hoàn thành các mon h9c 388/443, chiêm tST l 87,58%; chua
hoàn thành 55/443, chiêm tSr l 12,41%. Xêp 1oi cuôi näm: h9c sinh hoàn thành
tot các mon h9c 159/443, chiêm t5r 1 35,89%; hoàn thành 266/443, chiêm t5r l
60,04%; chua hoàn thành 18/443, chiêm t5 1 4,06%.
5. Thi!c hin các ch d chInh sách di v&i h9c sinh
5.1. Ch d dtrçrc htr&ng theo Nghj djnh 116 cüa ChInh phü v "Quy
djnli chIn/i sách ho trçf hQc sin/i và Trw&ng Phô thông ó xâ, thôn dc bit klió
k/ian"
- V h trq go: Näm h9c 2016-2017, s hçc sinh dugc h trg gto là 64
em, vOi tong so go 8.640kg (gôm 3 dçit: dçxt 01, 1.620kg; dçit 02, 3.180kg; dçrt
03, 3.840kg). Nam h9c 2017-2018, sO h9c sinh duqc ho trçi go là 44 em, v0i
tOng sO go 5.940kg (góm 3 dçrt: dcrt 01, 1980kg; dçrt 02, 1320kg, dçrt 03,
2640kg,).
- V h trq tin: Nàm h9c 2016-2017 dugc h trq 9 tháng, s hc sinh
dugc h trq tiên là 64 em, vOi tong sO tiên 348.480.000d ('trong dó. tiên an là
278.784.000d; tiên nhà là 69.696.000d,). Näm hçc 2017-2018, sO hpc sinh dugc
h trg tiên là 44 em, vOi tOng so tiên 257.400.000d ('trong do: tiên an là
giàm
205.920.000d; tiên nhà là 51.480.000dJ So h9c sinh nam h9C 2017-2018,
20 hçc sinh so vOi nàm h9c 2016-2017, nguyen nhân do h9c sinh chuyên cap.
5.2. Ch d3 dwrc hwO'ng theo Nghj djnh 86/2015/ND-2P "Quy djnh v
cu ch thu, quân l3 hçac phi tthi vói cu sO' giáo dyc thu3c h thông giáo dye
quEc dan và chlnh sách mien, giám h9c phi, ho tr1 c/i phi h9c 4Ip tir nàm h9c
2015-2016 dIn nám hçic 2020-2021"
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- Nàm h9c 2016-2017: Tng kinh phi h trçi chi phi hc tp là:
172.000.000d (HQC k)) 1. có 210 HS, kinh phi 84.000.000d; Ic)) II. có 176 hQc
sinh, kinh phi 88.000. 000a).
- Näm h9c 201 7-2018: Ting kinh phi h trçY chi phi h9c tp là:
163.100.000d (HOC lg) 1. có 199HS, kinh phi 79.600.000d; HQC k))II. có 167
hoc sinh, kinh phi 83.500. 0004).
Trong nhttng nAm qua, các ch ct chinh sách cho h9c sinh duo'c tru&ng
thuc hiên chc chê, rà soát các dôi tuçmg duac hu&ng và 1p danh sách hoc sinh
diroc huO'ng gfri len cap trên dung dôi tuçrng; các chê d ctuçc cap phát day dü,
kjp thñ cho h9c sinh theo quy djnh.
Ngoài ra, nhà truO'ng con tranh thu các ngun lrc khác nhu: tr th chirc
khuyn hçc cap huyên, cap xâ, cap tnrrng; tr các to chirc ho trq cho phong trào
dy và h9c cüa trung, h trçi cho các em h9c sinh kho khan, hoc sinh co nguy
co bô hoc, h9c sinh thiêu quan tam ci:ia gia dInh, h9c sinh vuo't kho hoc tOt... dê
các em dugc den tnrO'ng h9c tip.
II. Tim ti, htn ch và nguyen nhân
1. Tn ti, h,n ch
- Chit hrcing giàng day cüa giáo viên không dng du, có mt cOn han
ch, chua that sr nhit tInh trong giàng day, chua theo kjp vOi yêu câu dôi mOi
và phát triên giáo dtic.
- Cht lucxng giáo dic chua cao; t l hc sinh chua hoàn thành các mon
hc vn con cao. SO hçc sinE chua hoàn thành các mOn hoc duoc nhà trung to
chirc phii dao vào djp he cüa môi nàm h9c, tuy nhiên mt sO h9c sinh vn không
dii diêu kiên len l&p.
- MOt s h9c sinE dan tc thiu s, vn Ting Vit (ngon ngU thir hai) cOn
han chê dã ành hrning nhiêu den vic tiêp thu bài, cách h9c và kêt qua hoc tip.
- TInh trang h9c sinh h9c giá go vn con; khâ nàng tip thu bài cüa mt
so hoc sinh con ban chê
2. Nguyen nhân cüa nhfrng tn ti, hn ch
- Mt s giáo viên lón tui tip cn vó'i phu'cxng pháp day mth con han
chê, thiêu tam huyêt, nhiêt tInE trong giàng day.
- Da s hoc sinh là ngui dan tc thiu s (khoàng 70%), các k näng Ca
bàn trong sü ding Tiêng Vit con nhiêu khó khAn.
- Khoàng each tr nhà dn truO'ng cüa h 9 c sinh các em cOn xa, có em trên
6 km, do do mOt so em di h9c giâ gao, nhât là vào müa mra lü.
- Mt s ph huynh chra quan tam dung muc dn vic h9c tp cüa
em. Di song cua nhan dan trén dja bàn xã, các bc phi huynh con nhieu khó
kbän, nguOn thu nhp thâp nên viêc du tu, trang b dung c1 hc tp cho con em
chua darn bào.
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-' Co si vt cht, trang thit bj phic vT cong tác giãng day, hc tp chua
dugc dâu tu dam bâo và dat chuân do nguôn liic con han chê.
III. Kin nghj, d xuât
1. Di vó'i Trung Tiêu h9c Long So'n
Trong thi gian dn, Ban Giám hiu truè'ng tp trung các pháp khc phiic
nhu'ng ton tai, han chê nêu trên; dông thai thc hin mt sO ni dung sau:
- Tham muu vâi cp üy, chinh quyên lãnh dao, chi dao cong tác giáo diic;
phôi hçip vOi các ban ngành, doàn the, the bc phi huynh tuyên truyn, 4n
dng hçc sinh den lap, ngän chn tInh trang h9c sinh di hçc già gao, bO h9c gifla
chiimg.
- Xây dmg k hoach dy ph dao cho h9c sinh yu kern, h9c sinh chua
hoàn thành các mon h9c, To chüc thrc hin t& D an "Tang cuang ting Vit
cho trê mm non và h9c sinh tiu hçc vüng dng bào dan tOe thiu s giai doan
2017 — 2020, djnh hrnng dn nàm 2025" trên da bàn huyn Minh Long ban
hành kern theo. Quyêfdinh so 978/QD-UBND ngày 11/8/20 19 cüa Chü tjch
UBND huyn tai don vj truông.
- Tang cunig cOng tác giáo dçic chInh trj, tu tu&ng, dao dirc ngh nghip,
nêu cao tinh than trách nhim, nàng lirc giàng day cho dOi ngfl giáo viên.
Thithng xuyên, dOt xuât kiêm tra, dr gia dánh giá, xêp l°a thçre chat chat lucmg
day cüa giáo viOn và h9c tp cüa h9c sinh. Kp thii don doe, nhàc nha, phê bInh
và có bin pháp xir 1 doi vOi nhüng giáo viên thiêu trách nhim, day kern chat
lucing lam ành hu&ng den chat luçing giáo dijc cüa don vj.
- Hng näm thçrc hin vic rà soát, 1p danh sách h9c sinh duge huâng ch
dO chInh sách dung dOi tugng và to chrc chi trâ day dü, kjp thai, báo dam theo
quy dnh.
- Tp trung chi dao vic quàn l, t chóc day h9c và dánh giá kt qua h9c
tp cüa hçc sinh theo chuân kiên thirc, k5 nàng và djnh huoTig phát triên nàng
luc hoc srnh, diêu chinh nôi dung day hoc phu hop voi däc diem tarn sinh ly hoc
sinh tiêu h9c; tang cuing giáo dtic dao dirc, giáo dic k nàng song; tiêp tiic dôi
mai phuong pháp day hçc mai,...
2. Be nghj Phông Giáo diic và Bào to huyn
- D nghj cp thm quyn quan tam du tu ca s& 4t cht, trang thi&bi,
phiic vii cho vic day và h9c cüa nhà truang con thiêu; tham muu vic sap xêp,
b trI dam bão can bO, giáo viên, nhân viên theo Thông tu sO 16/2017/TTBGDDT, d xây dmg trumg dat chuân muc II.
- D nghj cp trén có thrn quyn sórn phân khai kinh phi ch dO cüa hçc
sirth kip thai trong nàm h9c dê the em có diêu kin ho trg h9c tp tot hon.
- Djnh k' có k hoach kim tra, dánh giá chat luqng day và h9c cüa các
don vj truang trên dja bàn huyn.
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- Chi dao Trithng thrc hin t& cong tác giãng day, có k hoach dy phu
dao cho hc sinh yêu kern, h9c sinh chua hoàn thành các mon hoc; thire hiên các
ché d chInh sách dam bão theo quy djnh.
3. JJ nghj Bang üy, UBND xã Long So'n
- Tang cuô'ng sr lành dao cüa Dáng, quàn l cüa chInh quyn và sr ph&
hçip cüa các ban, ngành, Mt trn To quôc và các doàn the chInh trj - xã hi xã
di vói cong tác giáo d1ic dja phuang.
- TMp tijc quán trit, tuyên truyn nhm tao slr chuyn bin v nhn thirc
và hành dng cUa can b, dáng vien, giáo viên và nhan dan ye doi mi can bàn,
toàn din giáo dic và dào tao.
Trên day là báo cáo kêt qua giám sat ye chat lucmg day và h9c; thrc hin
các chê d, chInh sách dôi vi h9c sinh tr nãm 2016-2017, 2017-2018, Ban
Kinh tê - Xâ hi kInh báo cáo HDND huyn./.
Noi n/ian:
- TT Huyn üy (Báo cáo)
- TT HDND huyn;
- UBND huyn;
- Uy Ban Kiêrn tra Huyn üy;
- Dai biêu HDND huyn;
- Thành viên Ban KT-XH;
- Phông GD&DT huyn;
- Dáng üy, HDND, UBND xã Long Son;
- Tnthng Tiêu hçc xã Long San;
- Lu'u VT, BKT-XH.

N KJNH TE - xAif6i
PIJ'NG BAN7

6

