
UBND TP. CẦN THƠ 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số: 1451/BC-SGDĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Cần Thơ, ngày 05 tháng 6 năm 2019 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-HĐND  

ngày 07 tháng 12 năm 2018 về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 10  

của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2020 

 

Thực hiện Công văn số 1434/UBND-TH ngày 09 tháng 5 năm 2019 của 

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố về việc phân công thực hiện Kế hoạch tổ 

chức kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2016 - 

2020, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) báo cáo Kết quả thực hiện khoản 7 

Điều 2 của Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 về chất 

vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 10 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần 

Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2020 nhƣ sau: 

I. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các đề án, các giải pháp đổi mới căn 

bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo, tiếp tục 

chấn chỉnh công tác thi và tuyển sinh để đảm bảo chất lượng, hiệu quả, 

tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực 

này 

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các đề án, các giải pháp đổi mới căn 

bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo 

a) Tiếp tục thực hiện Kế hoạch trƣờng điển hình đổi mới 

Năm học 2018 - 2019, Sở GD&ĐT tiếp tục triển khai Kế hoạch số 

1732/KH-SGDĐT ngày 17 tháng 7 năm 2017 về việc xây dựng trƣờng điển hình 

đổi mới trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2018 - 2020. Kế hoạch nhằm 

cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 

2013 của Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng 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 trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. 

Kế hoạch trƣờng điển hình đổi mới đƣợc triển khai ở một số trƣờng đã 

phát huy hiệu quả tích cực, có tính lan tỏa rộng rãi và có bƣớc đột phát chuyển 

biến căn bản, mạnh mẽ về chất lƣợng, hiệu quả giáo dục; góp phần giáo dục học 

sinh phát triển toàn diện, phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi 

cá nhân, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục theo tinh thần của 

Nghị quyết 29-NQ/TW. Đặc biệt, học sinh tiểu học thành phố Cần Thơ (là 

những học sinh được tham gia các hoạt động của trường điển hình đổi mới) đã 

đạt 01 giải Vô địch và 01 giải Nỗ lực lập trình quốc tế tại Ngày hội Lập trình 

Wecode quốc tế và Robothon quốc tế 2018 tổ chức ở Thẩm Quyến, Trung Quốc. 

Đây là năm thứ 2, Cần Thơ có học sinh tiểu học đạt giải tại cuộc thi cấp quốc tế.  
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Kết quả học lực, hạnh kiểm của hầu hết học sinh các trƣờng thực hiện mô 

hình đều đạt và vƣợt các tiêu chí của trƣờng chuẩn quốc gia; chất lƣợng dạy học 

bậc học mầm non, phổ thông đƣợc nâng lên rõ rệt. Nhận thức về trách nhiệm, 

thái độ làm việc, tính chủ động của đội ngũ thay đổi tích cực. Phƣơng pháp và 

hình thức tổ chức các hoạt động dành cho học sinh ngày càng đi vào chiều sâu 

và tạo đƣợc sự hứng thú cho các em. Hoạt động của tổ/nhóm chuyên môn, của 

đội ngũ giáo viên chủ nhiệm dần đi vào nề nếp; năng lực dạy học, đặc biệt là các 

kỹ năng tổ chức các hoạt động học tập, trải nghiệm của cán bộ quản lý, giáo viên 

ngày càng đƣợc nâng lên. 

Ngoài ra, các cơ sở giáo dục đều chú trọng việc xây dựng và tổ chức thực 

hiện môi trƣờng văn hóa, Quy chế ứng xử văn hóa trong nhà trƣờng; đội ngũ 

giáo viên có ý thức giữ gìn, tu dƣỡng đạo đức nhà giáo, chuẩn mực trong quan 

hệ với đồng nghiệp, học sinh, cha mẹ học sinh; quan tâm, yêu thƣơng học sinh 

và chuẩn mực trong công việc; học sinh có thái độ thân thiện, tích cực trong học 

tập, tích cực tham gia phong trào và các hoạt động xã hội; cảnh quan môi 

trƣờng, đặc biệt là khâu vệ sinh trƣờng, lớp có nhiều tiến bộ. 

b) Tiếp tục triển khai mô hình Trƣờng học mới ở các trƣờng THCS 

Sở GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện mô hình 

trƣờng học mới năm học 2018 - 2019 trên tinh thần tự nguyện và đƣợc sự đồng 

thuận từ cha mẹ học sinh. Các đơn vị rà soát, đảm bảo các điều kiện sẽ đăng ký 

tham gia mô hình. Năm học 2018 - 2019, Sở tập huấn cho giáo viên dạy học 

theo mô hình trƣờng học mới, gồm 9 đơn vị phòng GD&ĐT quận, huyện với 

250 công chức, viên chức tham dự. Sở GD&ĐT chủ trì tổ chức sinh hoạt chuyên 

môn theo cụm dành riêng cho các đơn vị đang thực hiện mô hình trƣờng học 

mới nhằm để hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời những khó khăn của đơn vị. 

Sở GD&ĐT ra đề chung môn Ngữ văn, môn Toán và Ngoại ngữ trong kỳ 

kiểm tra học kì I năm học 2018 - 2019 đối với học sinh lớp 9 đang theo học 

chƣơng trình hiện hành và chƣơng trình trƣờng học mới. Kết quả bài kiểm tra có 

điểm từ 5,0 trở lên của học sinh theo học mô hình trƣờng học mới cao hơn từ 

16-20% so với học sinh theo học chƣơng trình hiện hành. Đây là một trong 

những cơ sở chứng minh học sinh theo học mô hình trƣờng học mới có năng lực 

và phẩm chất tốt hơn so với học sinh đang theo học chƣơng trình hiện hành. 

Điều này tạo đƣợc niềm tin và sự an tâm đối với cha mẹ học sinh khi cho con 

em theo học mô hình trƣờng học mới. Thông qua việc triển khai mô hình trƣờng 

học mới, cán bộ quản lý, giáo viên từng bƣớc hình thành những phẩm chất, năng 

lực đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục chuẩn bị cho việc thực hiện hiệu quả 

chƣơng trình giáo dục phổ thông mới. 

c) Tiếp tục triển khai các hoạt động trải nghiệm, học sinh nghiên cứu khoa 

học kỹ thuật 

100% đơn vị tổ chức tốt hoạt động giảng dạy thông qua hành trình di sản 

với nhiều hình thức khác nhau, phù hợp tình hình thực tế tại địa phƣơng và điều 

kiện cụ thể của đơn vị. 100% đơn vị đã xây dƣng và triển khai nghiêm túc, hiệu 
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quả kế hoạch về hoạt động trải nghiệm cho HS. Tùy vào điều kiện cụ thể, các 

đơn vị đã tổ chức cho HS hoạt động trải nghiệm trong nhà trƣờng hoặc ngoài 

nhà trƣờng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, góp phần hiệu quả vào việc 

vận dụng kiến thức đƣợc học vào thực tiễn sản xuất và đời sống. Đặc biệt, các 

hoạt động trải nghiệm gắn liền với các mô hình “Trƣờng điển hình đổi mới”, 

“Dạy học gắn liền với sản xuất kinh doanh tại địa phƣơng”, “Tuổi trẻ bảo vệ 

môi trƣờng bằng phƣơng pháp Giáo dục hành động theo Dự án WINDY” đƣợc 

sự đồng thuận cao từ cộng đồng, góp phần thúc đẩy hiệu quả việc đổi mới 

phƣơng pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hƣớng phát triển năng lực 

và phẩm chất ngƣời học. 

Khuyến khích học sinh tham gia Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho 

học sinh trung học. Năm học 2018 - 2019, có 160 sản phẩm/dự án của 274 học 

sinh trung học thuộc 9 phòng GD&DT và 27 trƣờng THPT, trƣờng phổ thông có 

nhiều cấp học đăng ký dự thi cấp thành phố, trong đó có 124 sản phẩm/dự án 

vƣợt qua vòng chấm thẩm định cấp thành phố (tăng 26 sản phẩm/dự án so với 

năm học 2017 - 2018). Tham gia Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh 

trung học cấp quốc gia khu vực phía Nam đạt 02 giải Nhì, 01 giải Ba và 01 giải 

Tƣ. 

d) Triển khai Đề án dạy và học ngoại ngữ  

Để đổi mới và nâng cao chất lƣợng dạy ngoại ngữ nói chung, môn tiếng 

Anh nói riêng, Sở GD&ĐT đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp dạy và 

học ngoại ngữ trong các nhà trƣờng, cụ thể: 

- Tham mƣu UBND thành phố Cần Thơ ban hành Quyết định phê duyệt 

điều chỉnh, bổ sung Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc 

dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2019 - 2025. 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên ngoại ngữ đặc biệt là giáo viên dạy 

tiếng Anh tham gia các hoạt động giao lƣu, tổ chức nhiều chuyên đề về đổi mới 

phƣơng pháp giảng dạy do chuyên gia ngƣời Việt Nam cũng nhƣ chuyên gia 

nƣớc ngoài giảng dạy. Qua đó, trình độ đội ngũ và chất lƣợng dạy - học ngoại 

ngữ, đặc biệt là tiếng Anh trong các nhà trƣờng đã đƣợc cải thiện (80% các giờ 

dạy nghe, nói, đọc, viết bằng tiếng Anh); số lƣợng học sinh tự tin, năng động sử 

dụng tiếng Anh thành thạo ngày càng phát triển, số lƣợng giáo viên tiếng Anh 

chủ động tham gia vào các chƣơng trình đào tạo chuyên môn trong và ngoài 

nƣớc ngày càng nhiều. 

- Tăng cƣờng công tác phổ biến, tuyên truyền các chủ trƣơng, chính sách 

mới của Đảng và Chính phủ về hội nhập quốc tế; mục đích yêu cầu, nội dung 

của Đề án Ngoại ngữ 2020. Nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ quản lý 

các cấp, các ngành và phụ huynh về tầm quan trọng của dạy học ngoại ngữ cũng 

nhƣ việc đa dạng hóa các ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục, tạo điều kiện tốt 

để học sinh đƣợc thực hành nghe, nói bằng ngoại ngữ.  

- Phát triển đội ngũ giáo viên dạy tiếng Anh đủ về số lƣợng, đảm bảo 

đúng chuẩn về trình độ đào tạo nhằm thực hiện kế hoạch phát triển quy mô dạy 
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học ngoại ngữ theo chƣơng trình mới ở bậc phổ thông. Tuyển dụng giáo viên 

dạy tiếng Anh theo quy định của Bộ GD&ĐT.  

- Tăng cƣờng khả năng nghe, nói chuẩn cho giáo viên tiếng Anh bằng 

cách tạo cơ hội cho giáo viên tiếng Anh đƣợc tiếp xúc với giáo viên bản ngữ, 

đồng thời tạo cơ hội cho giáo viên đƣợc nâng cao trình độ, trao đổi kinh nghiệm 

ở nƣớc ngoài. Phấn đấu đến 2020, 100% giáo viên tiếng Anh có thể nghe và 

hiểu bài do chuyên gia nƣớc ngoài giảng dạy.  

- Tăng cƣờng tổ chức các chuyên đề tiếng Anh để nâng cao chuyên môn, 

trình độ về phƣơng pháp giảng dạy đáp ứng với nhu cầu phát triển của xã hội. 

Tổ chức kiểm tra, đánh giá chuẩn giáo viên tiếng Anh ở các cấp học cả 4 

kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết. Triển khai thí điểm dạy tiếng Anh lớp 3, lớp 6 và 

lớp 10 theo chƣơng trình mới. 

- Khuyến khích, động viên giáo viên và học sinh tham gia các hoạt động 

tiếng Anh nhƣ Olympic tiếng Anh, Hùng biện tiếng Anh…Ƣu tiên cho các giáo 

viên đạt giải các kỳ thi giáo viên giỏi cấp thành phố, cấp quốc gia, giáo viên có 

khả năng dạy tiếng Anh có trình độ ngoại ngữ phải đạt chuẩn từ B2 trở lên đƣợc 

giảng dạy; ƣu tiên nguồn học bổng để cán bộ quản lý các trƣờng có cơ hội thực 

tập tại nƣớc ngoài để nâng cao trình độ tiếng Anh nhằm đẩy mạnh công tác hợp 

tác quốc tế, công tác xã hội hóa phục vụ dạy và học ngoại ngữ. 

- Tổ chức thực hiện tốt việc đánh giá triển khai đổi mới hệ thống giáo dục 

tiếng Anh theo khung trình độ quốc gia; thực hiện công tác bồi dƣỡng, phát triển 

đội ngũ giáo viên ngoại ngữ nói chung và giáo viên tiếng Anh nói riêng trên cơ 

sở quy chế bồi dƣỡng thƣờng xuyên do Bộ GD&ĐT ban hành; tiến hành rà soát 

năng lực, phân loại trình độ và lập kế hoạch bồi dƣỡng chuẩn hóa đội ngũ giáo 

viên tiếng Anh các cấp học phù hợp với trình độ thực tế của giáo viên, theo lộ 

trình trong từng giai đoạn. Xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ ở từng cấp 

quản lý và từng giáo viên; ƣu tiên bồi dƣỡng giáo viên cận chuẩn trƣớc; đảm bảo 

bồi dƣỡng chất lƣợng, hiệu quả, tránh áp đặt và đồng loạt. Phối hợp với các đơn 

vị bồi dƣỡng trong công tác chuẩn hóa giáo viên tiếng Anh; lựa chọn đơn vị bồi 

dƣỡng độc lập với đơn vị đánh giá đầu vào, đánh giá đầu ra để đảm bảo tính 

khách quan và chất lƣợng bồi dƣỡng. Tiến hành bồi dƣỡng nâng cao năng lực 

ngôn ngữ và năng lực dạy học cho giáo viên tiếng Anh trên cơ sở phát huy tinh 

thần tự học, tự bồi dƣỡng để đạt chuẩn; khuyến khích giáo viên tự học, tự bồi 

dƣỡng, tạo điều kiện về thời gian, công việc và kinh phí theo quy định để giáo 

viên an tâm tập trung tham gia bồi dƣỡng chuẩn hóa, tránh tình trạng để giáo 

viên vừa tham gia bồi dƣỡng vừa giảng dạy. Tăng cƣờng bồi dƣỡng và tổ chức 

hoạt động cho nhóm giáo viên cốt cán môn tiếng Anh để phát huy vai trò hƣớng 

dẫn sinh hoạt chuyên môn, bồi dƣỡng đồng nghiệp theo từng địa bàn phù hợp; 

tăng cƣờng trách nhiệm và sự chủ động trong các hoạt động lựa chọn nội dung 

và hình thức bồi dƣỡng. 

- Đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh theo hƣớng phát triển năng lực đƣợc 

xem là giải pháp hiệu quả để nâng cao chất lƣợng giảng dạy bộ môn tiếng Anh. 
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Theo đó, các giáo viên đã chú trọng đánh giá phẩm chất và năng lực của học 

sinh. Sở GD&ĐT đã mạnh dạn đổi mới hình thức đánh giá kỹ năng nói của các 

thí sinh trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố từ hình thức thí sinh 

nói độc thoại sang hình thức thí sinh trao đổi trực tiếp với giám khảo. Việc thay 

đổi này đã tác động tích cực đến quá trình dạy và học ngoại ngữ trong các 

trƣờng trung học theo hƣớng chú trọng nhiều hơn đến kỹ năng giao tiếp của 

ngƣời học. 

đ) Ứng dụng CNTT trong dạy học, quản lý 

- Ngành GD&ĐT đã ký thỏa thuận hợp tác với Viettel, VNPT Cần Thơ về 

ứng dụng CNTT trong ngành GD&ĐT giai đoạn 2017 - 2020. Việc hợp tác giữa 

Sở GD&ĐT và Viettel Cần Thơ, VNPT Cần Thơ nhằm khai thác tối đa thế 

mạnh của Viettel để thực hiện tốt công tác đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy, 

học và quản lý giáo dục.  

- Sở GD&ĐT tổ chức đoàn kiểm tra, hỗ trợ các đơn vị về việc thực hiện 

các vấn đề có liên quan đến việc đổi mới nhƣ quản lí, sinh hoạt chuyên môn 

thông qua việc sử dụng trang mạng “Trƣờng học kết nối”, sử dụng internet để 

thực hiện các báo cáo số liệu thống kê trực tuyến. Kết quả thực hiện:  

+ 100% đơn vị, giáo viên tham gia quản lý, sinh hoạt chuyên môn thông 

qua trang mạng “Trƣờng học kết nối”. Sản phẩm của tất cả các lớp tập huấn về 

đổi mới phƣơng pháp dạy học và kiểm tra đánh giá đều đƣợc đăng nộp trên 

trang trƣờng học kết nối theo các chủ đề/bài học của từng môn học. 

+ 100% nội dung liên quan đến việc báo cáo số liệu thống kê, việc đăng 

ký số liệu, nhập liệu danh sách thí sinh dự thi các kỳ thi học sinh giỏi cấp thành 

phố, thi khoa học kỹ thuật,... đều đƣợc các đơn vị thực hiện hiệu quả bằng hình 

thức trực tuyến. 

- Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ GD&ĐT về việc sử dụng sổ gọi tên ghi 

điểm trong nhà trƣờng, nhằm tăng cƣờng ứng dụng công nghệ thông tin và 

truyền thông trong tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn, quản lý kết 

quả học tập của học sinh; tăng cƣờng mối liên hệ giữa nhà trƣờng với cha mẹ 

học sinh và cộng đồng. Năm học 2018 - 2019, ngành GD&ĐT thành phố tổ 

chức thực hiện đại trà việc sử dụng sổ gọi tên ghi điểm điện tử đƣợc kết xuất từ 

chƣơng trình Quản lý học sinh của Tập đoàn Bƣu chính Viễn thông (VNPT) và 

Tập đoàn Viễn thông quân đội (Viettel) cho tất cả các phòng GD&ĐT và các 

trƣờng THPT trực thuộc Sở.  

- Trang bị 27 phòng học trực tuyến với chức năng tổ chức thao giảng, hội 

giảng, họp giao ban, tập huấn trực tuyến tại 27 trƣờng trung học phổ thông trực 

thuộc. Các phòng trực tuyến giúp việc tổ chức hoạt động chuyên môn thuận lợi, 

tiết kiệm thời gian, kinh phí đi lại của đội ngũ nhà giáo. Trong học kỳ 1 năm học 

2018 - 2019, Sở GD&ĐT thành phố Cần Thơ đã tổ chức thành công Hội thi giáo 

viên chủ nhiệm giỏi cấp trung học phổ thông bằng hình thức trực tuyến từ các 

phòng học này. 
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- Tổ chức tƣ vấn trực tuyến Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019 - 

2020 với 01 điểm cầu trung tâm và 26 điểm cầu tại các trƣờng trung học phổ 

thông trên địa bàn. Đây là lần đầu tiên công tác tƣ vấn tuyển sinh đầu cấp đƣợc 

tổ chức với hình thức này thu hút sự quan tâm, tham dự của hơn 14 ngàn cha mẹ 

học sinh lớp 9. Các thông tin cụ thể về kỳ thi nhƣ thời gian thi, công bố kết quả 

xét tuyển và trúng tuyển, đăng ký nguyện vọng đƣợc giải đáp cụ thể, chi tiết 

giúp phụ huynh hiểu rõ hơn về kỳ thi. Qua đó, phối hợp với nhà trƣờng trong 

việc gợi ý, hƣớng dẫn học sinh đăng ký nguyện vọng phù hợp với năng lực học 

tập của bản thân. Nhƣ vậy, đối với việc tổ chức tuyển sinh lớp 10 năm 2019 -

2020, Sở GD&ĐT đã ứng dụng công nghệ thông tin vào tƣ vấn tuyển sinh và 

đăng ký, xem kết quả thi tuyển bằng hình thức trực tuyến. Điều này giúp cho 

ngƣời dân tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại. 

2. Tiếp tục chấn chỉnh công tác thi và tuyển sinh  

- Việc đổi mới công tác kiểm tra, thi, đánh giá kết quả học tập đƣợc triển 

khai thực hiện đồng bộ, đánh giá ngƣời học ngay trong quá trình học theo dõi 

kết quả từng giai đoạn nhằm kịp thời điều chỉnh, nâng cao hiệu quả hoạt động 

dạy và học ở các cấp học và trình độ đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển năng 

lực, phẩm chất ngƣời học. Thực hiện tốt việc xây dựng ma trận đề kiểm tra cho 

mỗi chƣơng và cả chƣơng trình môn học, đáp ứng chuẩn kiến thức, kĩ năng của 

chƣơng trình giáo dục phổ thông, bám sát nội dung sách giáo khoa, chú trọng 

kiểm tra mức độ thông hiểu và vận dụng, đảm bảo mức độ nhận biết; kiểm tra 

theo hƣớng mở đối với các môn khoa học xã hội, đòi hỏi học sinh phải vận dụng 

tổng hợp kiến thức, kỹ năng, trình bày chính kiến của bản thân; tiếp tục duy trì 

và khai thác tốt các chuyên mục trên Cổng thông tin điện tử của ngành GD&ĐT 

nhằm cung cấp, giới thiệu đề thi, kiểm tra các cấp... 

- Triển khai và thực hiện nghiêm túc Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-

BGDĐT ngày 28/9/2016 của Bộ trƣởng Bộ GD&ĐT ban hành Thông tƣ ban 

hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học và Thông tƣ số 58/2017/TT-BGDĐT 

ngày 12/12/2011 về Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học 

sinh trung học phổ thông. Thông qua cách đánh giá này, giảm nhẹ áp lực và phát 

triển năng lực của học sinh; coi trọng đánh giá để giúp đỡ học sinh về phƣơng 

pháp học tập, động viên sự cố gắng, hứng thú học tập của các em trong quá trình 

dạy học; kết hợp một cách hợp lý, phù hợp giữa hình thức trắc nghiệm và tự 

luận, giữa kiểm tra lý thuyết và kiểm tra thực hành.  

- Việc tuyển sinh các lớp đầu cấp đƣợc thực hiện nghiêm túc, theo hƣớng 

công khai, minh bạch, trực tuyến và đƣợc dƣ luận xã hội đồng tình ủng hộ. 

3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong 

lĩnh vực giáo dục và đào tạo 

Thực hiện Quyết định số 3933/QĐ-SGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2018 

của Giám đốc Sở GD&ĐT về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra giáo dục năm 

2019, Sở GD&ĐT đã triển khai 16 cuộc thanh tra (trong đó 02 cuộc thanh tra 

hành chính, 07 cuộc thanh tra chuyên ngành, 05 cuộc thanh tra thi và 02 cuộc 
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thanh tra đột xuất) đạt 100% kế hoạch thanh tra đề ra. Qua thanh tra, kiểm tra, 

phát hiện một số đơn vị có vi phạm trong quy định quản lý của ngành, đã kịp 

thời kiến nghị uốn nắn, sửa chữa, khắc phục. Ban hành 01 quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính với số tiền 10 triệu đồng, đã thu nộp ngân sách Nhà nƣớc.  

II. Tiếp tục xử lý căn cơ vấn đề thừa, thiếu giáo viên cục bộ trên địa 

bàn. Quan tâm xét thăng hạng cho giáo viên đã đủ tiêu chuẩn, điều kiện xét 

thăng hạng theo đúng quy định, nhằm đảm bảo quyền lợi của giáo viên 

1. Vấn đề thừa, thiếu giáo viên 

a) Đối với vấn đề thừa, thiếu giáo viên cục bộ 

Để đảm bảo chất lƣợng và hiệu quả giáo dục, ngành giáo dục và đào tạo 

thành phố đã sớm đề ra phƣơng án giải quyết tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục 

bộ bằng cách điều chuyển từ nơi thừa sang nơi thiếu, cụ thể: 

+ Đối với các trƣờng trực thuộc, năm 2017 đã điều chuyển 12 giáo viên; 

năm 2018 điều chuyển 16 giáo viên. Đầu năm 2019 đến nay, Sở đã thực hiện 

điều chuyển 3 giáo viên và hiện đang tiến hành rà soát để tiếp tục thực hiện điều 

chuyển trong hè. 

+ Chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo điều chuyển giáo viên dôi dƣ 

sang trƣờng thiếu để tiếp tục giảng dạy trong cùng bậc học. 

b) Đối với vấn đề thiếu giáo viên 

Trên cơ sở quy định tại Thông tƣ 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 

tháng 3 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định về danh 

mục khung vị trí việc làm và định mức số lƣợng ngƣời làm việc trong các cơ sở 

giáo dục mầm non công lập, Thông tƣ số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 7 

năm 2017 về việc hƣớng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số 

lƣợng ngƣời làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập và thực tế số 

lớp, số học sinh tại các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông trên 

địa bàn thành phố, Sở GD&ĐT đã phối hợp với Sở Nội vụ tham mƣu UBND 

thành phố đề nghị Bộ Nội vụ bổ sung 287 biên chế cho sự nghiệp giáo dục đào 

tạo quận, huyện và 64 biên chế cho các đơn vị trực thuộc. 

2. Vấn đề xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên 

a) Đối với giáo viên mầm non, tiểu học 

Sở GD&ĐT đã trình UBND thành phố Kế hoạch xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học (từ hạng IV lên hạng III) và tham 

mƣu thành lập các Hội đồng xét thăng hạng giáo viên theo quy định. 

Thực hiện Quyết định số 309/QĐ-UBND và Quyết định số 310/QĐ-

UBND ngày 12 tháng 02 năm 2019 của UBND thành phố Cần Thơ về việc 

thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, 

tiểu học (từ hạng IV lên hạng III); Quyết định số 674/QĐ-HĐXTH ngày 15 

tháng 02 năm 2019 của Hội đồng xét thăng hạng về việc thành lập Ban xét hồ sơ 

thăng hạng giáo viên từ hạng IV lên hạng III năm 2019, Hội đồng đã tiến hành 
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chấm điểm hồ sơ thăng hạng giáo viên trong thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 

2019 đến hết ngày 05 tháng 4 năm 2019 với tổng số 701 hồ sơ (mầm non: 585 

hồ sơ, tiểu học: 116 hồ sơ).  

Kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu 

học (từ hạng IV lên hạng III): xét đạt 426/585 giáo viên mầm non (tỉ lệ 72,82%) 

và 63/116 giáo viên tiểu học (tỉ lệ 54,31%). Hiện Hội đồng đang thực hiện các 

bƣớc trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt kết quả này. 

b) Đối với giáo viên THCS, THPT (từ hạng III lên hạng II) 

Sở GD&ĐT đã xây dựng Đề án (dự thảo) xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp giáo viên THCS, THPT (từ hạng III lên hạng II) trình Ủy ban nhân dân 

thành phố trình Bộ Nội vụ phê duyệt (Tờ trình số 430/TTr-SGDĐT ngày 19 

tháng 02 năm 2019). 

III. Có giải pháp ngăn ngừa tình trạng bạo lực học đường, nâng cao 

đạo đức và sự chuẩn mực của nhà giáo trong hoạt động giáo dục. Tăng 

cường an ninh, an toàn trường học, chú trọng xây dựng văn hóa học đường, 

kỹ năng sống cho học sinh, môi trường giáo dục lành mạnh, dân chủ, kỷ 

cương 

Nhằm ngăn ngừa tình trạng bạo lực học đƣờng, nâng cao đạo đức và sự 

chuẩn mực của nhà giáo trong hoạt động giáo dục, trong thời gian qua Sở 

GD&ĐT đã chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp sau: 

a) Tuyên truyền giáo dục về phòng, chống bạo lực học đƣờng  

Thông qua website, trang Fanpage của Sở và các cơ sở giáo dục, toàn 

ngành thực hiện các hoạt động thông tin, truyền thông, nâng cao nhận thức về 

vai trò, vị trí, ý nghĩa của đạo đức, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình, 

nhà trƣờng và xã hội; giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm phát 

hiện, thông báo, tố giác hành vi bạo lực học đƣờng. 

Tổ chức giao lƣu, đối thoại, hội nghị, hội thảo nắm bắt thông tin, nguyện 

vọng của cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh để kịp thời chỉ đạo các đơn vị 

chấn chỉnh, xử lý nghiêm những biểu hiện thiếu chuẩn mực trong việc xây dựng 

môi trƣờng giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học 

đƣờng. 

b) Nâng cao hiệu quả các hoạt động giáo dục 

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục đẩy mạnh dạy học tích hợp, lồng ghép nội 

dung, kiến thức về đảm bảo môi trƣờng giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, 

phòng, chống bạo lực học đƣờng vào kế hoạch giáo dục tại đơn vị; tăng cƣờng 

nội dung giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật của 

học sinh. 

Hƣớng dẫn các cơ sở giáo dục xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu 

quả Quy tắc ứng xử trong nhà trƣờng, kế hoạch phòng ngừa bạo lực học đƣờng, 

kế hoạch thực hiện công tác xã hội trong trƣờng học. Tiếp tục phát huy vai trò 

của tổ tƣ vấn học đƣờng trong công tác nắm bắt tâm tƣ, nguyện vọng và tình 
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cảm học sinh, giúp các em tháo gỡ những khó khăn, vƣớng mắc trong quan hệ 

thầy trò, bạn bè và gia đình nhằm hạn chế những mâu thuẫn nảy sinh bạo lực. 

Tổ chức hiệu quả các hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt chuyên đề nhằm 

tạo cơ hội cho ngƣời học tham gia các hoạt động trải nghiệm thực tế, góp phần 

giáo dục thẩm mỹ, giáo dục kỹ năng sống, hình thành và phát triển nhân cách.  

c) Nâng cao năng lực phẩm chất và chấn chỉnh vi phạm đạo đức nghề 

nghiệp đối với cán bộ quản lý, nhà giáo và ngƣời lao động trong các cơ sở giáo 

dục 

Sở GD&ĐT đã mời chuyên gia có uy tín của Trƣờng Đại học Sƣ phạm 

Thành phố Hồ Chí Minh tập huấn cho đội ngũ giáo viên trẻ về chuyên đề nâng 

cao đạo đức nhà giáo và những quy định, chuẩn mực trong ứng xử với đồng 

nghiệp, HS và cha mẹ HS.  

Đánh giá, rà soát, sắp xếp lại đội ngũ nhà giáo, nâng cao trình độ chuyên 

môn, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống. 

Xử lý kịp thời, công khai, nghiêm túc các quy định của pháp luật đối với 

các cá nhân, tổ chức vi phạm; chủ động nắm bắt kịp thời các thông tin về vi 

phạm đạo đức nhà giáo, đồng thời giải quyết kịp thời các phản ánh, khiếu nại, tố 

cáo các hành vi vi phạm về đạo đức nhà giáo theo thẩm quyền. 

d) Thu thập thông tin và xử lý về bạo lực học đƣờng 

Sở, phòng GD&ĐT, các cơ sở giáo dục đã công khai đƣờng dây nóng để 

tiếp nhận thông tin từ PHHS, học sinh và ngƣời dân. 

Xây dựng cơ chế phối hợp và quy trình xử lý các tình huống bạo lực học 

đƣờng với chính quyền, đoàn thể địa phƣơng, đặc biệt là với lực lƣợng công an. 

Chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với lực lƣợng công an, Đoàn 

thanh niên tổ chức tuyên truyền, giáo dục, kiểm tra, khảo sát tình hình thực tế 

công tác phòng, chống bạo lực học đƣờng của các đơn vị. 

đ) Xây dựng nhà trƣờng đảm bảo về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đồ 

dùng, đồ chơi trẻ em 

 IV. Có sự chủ động, chuẩn bị nguồn sách giáo khoa mới, tránh tình 

trạng bị động, khan hiếm sách giáo khoa như một số địa phương trong năm 

học vừa qua 

Nhằm chuẩn bị cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-

2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục hƣớng dẫn phụ 

huynh sớm chuẩn bị sách giáo khoa cho học sinh ngay trong hè. Đồng thời, Sở 

Giáo dục và Đào tạo đã trao đổi với Công ty Cổ phần Sách - thiết bị trƣờng học 

thành phố Cần Thơ về việc cung ứng sách giáo khoa cho học sinh. Qua đó nắm 

đƣợc thông tin, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam giao cho Công ty Cổ phần 

Sách - thiết bị trƣờng học thành phố Cần Thơ phát hành 3,6 triệu bản sách giáo 

khoa cho năm học 2019 - 2020. Tùy vào tình hình thực tế, Nhà Xuất bản Giáo 

dục sẽ tiếp tục cung ứng sách giáo khoa cho Cần Thơ và đảm bảo không để xảy 
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ra tình trạng khan hiếm sách giáo khoa. Hiện tại, Công ty đã nhập về khoảng 

70% số bản sách nêu trên chuẩn bị cho năm học mới. 

Sở Giáo dục và Đào tạo kính báo./. 

Nơi nhận: 
- UBND TP; 

- Các Phó Giám đốc Sở GD&ĐT; 

- Các phòng của Sở GD&ĐT; 

- Lƣu VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Hồng Thắm 
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