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Tổng kết năm học 2015 - 2016 và phương hướng, nhiệm vụ 

năm học 2016 - 2017 ngành Giáo dục và Đào tạo

Phần thứ nhất
KÉT QUẢ THựC HIỆN NHIỆM v ụ  NĂM HỌC 2015 - 2016

Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Hội nghị Ban Chấp 
hành Trung ương lần thứ 8 (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 tể thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Nghị quyết số 88/2014/QH13, 
ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đối mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ 
thông và Quyết định số 404/QĐ-TTg, ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc phê duvệt Đe án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông;

Thực hiện Chỉ thị số 3131/CT-BGDĐT, ngày 25/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, 
giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Quyết định số 2068/QĐ-UBND, ngày 
07/8/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch, thời gian năm học 
2015-2016 và các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 của Sở 
Giáo dục và Đào tạo.

Được sự quan tâm chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, Thường trực Huyện ủy, 
HĐND, UBND huyện, cùng với sự hỗ trợ tích cực của các cơ quan, ban, ngành, đoàn 
thể và toàn xã hội, ngành giáo dục huyện Krông Ana đã không ngừng phấn đấu, phát 
huy những thuận lợi, khắc phục khó khăn thực hiện nhiệm vụ và những chỉ tiêu chủ 
yếu đã đề ra trong năm học, kết quả đạt được như sau:

I. QUY MÔ TRƯỜNG, LỚP, HỌC SINH (Phụ lục la)
a) Giáo dục mầm non:
Tỷ lệ trẻ trong độ tuổi đến trường tăng so với năm học trước: Trẻ nhà trẻ tăng 

1,5%, trẻ mẫu giáo tăng 0,5%, trẻ mẫu giáo 5 tuổi tăng 0,2%.
b) Giáo dục phổ thông:

- Giáo dục Tiểu học: Huy động số trẻ trong độ tuổi ra lóp 1 đạt tỷ lệ 100%; tăng 
0,3 % so với năm trước. 100% số trường có lóp học 2 buổi/ngày. Duy trì sĩ số đạt 
99,2%, giảm 0,8% so với năm học trước.

- Giáo dục THCS: số học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học được tuyển 
sinh vào lớp 6 đạt tỷ lệ 97%. Duy trì sĩ số đạt 97,7%; HS bỏ học 2,3% (tính đến hết 
tháng 5/2016), giảm 0,5% so với năm học trước.
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- Giáo dục THPT: Số học sinh tốt nghiệp THCS được tuyển sinh vào lớp 10 đạt 
tỷ lệ 89,6%, so với năm học trước tăng 5 %. Duy trì sĩ số đạt 96,4%; HS bỏ học 3,6%, 
tăng 0,9% so với năm học trước.

- Trung tâm GDTX: Tuyển sinh đa dạng các loại hình đào tạo, bồi dưỡng. Học 
sinh bỏ học chiếm 1%, giảm 0,3% so với năm học trước.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015 - 2016

1. Về công tác quản lý giáo dục và đào tạo
Tiếp tục triển khai thực hiện tốt, có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 

14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh; giáo dục, bồi dưỡng ý thức trách nhiệm, năng lực và hiệu quả 
công tác cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; tăng cường công tác giáo 
dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho học sinh gắn 
với việc đưa nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành thành hoạt 
động thường xuyên trong mỗi đơn vị, cơ sở giáo dục.

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Công văn số 4492/UBND-TH, ngày 
08/6/2016 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của phòng Giáo dục và Đào tạo.

Việc thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP, ngày 25/4/2006 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm 
vụ biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 09/2009/TT - 
BGDĐT, ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế thực hiện công 
khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân đã được phòng Giáo 
dục và Đào tạo, các trường thực hiện theo nguyên tắc dân chủ, công bằng và hiệu quả 
trong quản lí, sử dụng ngân sách nhà nước và công khai chất lượng dạy học của mỗi 
đơn vị.

Công tác kiểm tra tiếp tục được đổi mới, thực hiện nghiêm túc Nghị định 
42/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 39/2013/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo về công tác thanh tra trong giáo dục; tập trung vào kiểm tra chuyên ngành, 
kiểm tra công tác quản lý của hiệu trưởng; thực hiện tốt kiểm tra chuyên đề các vấn đề 
bức xúc được xã hội quan tâm. Công tác tự kiểm tra của các cơ sở giáo dục tiếp tục 
được coi trọng. Đa số các đơn vị trường học đã bám sát tình hình thực tế để xây dựng 
kế hoạch kiểm tra nội bộ và triển khai thực hiện đúng quy trình, chú trọng đến khắc 
phục những tồn tại sau kiểm tra nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của đối tượng được kiểm 
tra. Hiệu quả của công tác kiểm tra được phát huy, góp phần tăng cường nền nếp, kỉ 
cương và chất lượng giáo dục tại các trường học trong toàn huyện.

Công tác kiểm tra chuyên ngành, chuyên đề thực hiện tại 19 trường (10 trường 
Mầm non: Krông Ana, Hoa Phượng, Hoa Cúc, Hoa Sen, Sơn Ca, Sao Mai, Cư Pang, 
Mai Lan, Mickey, Bình Minh; 07 trường Tiểu học: Ea Bông, Võ Thị Sáu, Hoàng Văn 
Thụ, Tây Phong, Lê Lợi, Tình Thương, Dray Sáp; 02 trường THCS: Lê Quý Đôn, Lê 
Văn Tám).

Triển khai kịp thời Thông tư số 25/2014/TT-BGDĐT, ngày 07/8/2014 của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục , quy 
trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trương mam non . Có 100% trường mầm
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non sử dụng phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục, tạo thuận lợi cho công tác 
quản lý, chỉ đạo; 100% cơ sở giáo dục hoàn thành công tác tự đánh giá theo đúng quy 
định với cách làm phù hợp, đảm bảo khách quan.

Việc tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác quản lý và các hoạt động giáo 
dục được tiếp tục trien khai có hiệu quả rõ rệt. Tiếp tục phát huy vai trò quan trọng 
của trang quản lý công văn trực tuyến (OMS) để phục vụ công tác chỉ đạo và điều 
hành, thống nhất sử dụng chung một phần mềm quản lý nhà trường đối với cấp 
THCS, bước đầu triển khai sử dụng sổ sách điện tử thay sổ sách trên giấy. Đã ứng 
dụng một số tiện ích hỗ trợ cho công tác thống kê, tổng hợp.

2. Về tổ chức hoạt động giáo dục
2.1. Thực hiện nhiệm vụ chung của các cấp học
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh, năm học 2015

2016, phòng Giáo dục và Đào tạo đã triển khai việc đổi mới căn bản và toàn diện 
Giáo dục và Đào tạo theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng 
gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn ngành thành hoạt động thường xuyên của 
ngành. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao,... được các đơn vị hưởng 
ứng tích cực và tham gia sôi nổi. Chất lượng các lớp tập huấn, chuyên đề về giáo dục, 
bồi dưỡng kĩ năng y tế, công tác Đội, kỹ năng sống, giáo dục pháp luật, tuyên truyền 
biển đảo, an ninh, trật tự, phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích,... cho cán bộ, 
giáo viên, nhân viên và học sinh được nâng cao.

Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia các bậc học, cấp học đã được 
UBND huyện, phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị giáo dục và địa phương tiếp tục 
quan tâm. Tổng số trường đạt chuẩn quốc gia 21/4 6 trường (tính cả THPT), tỷ lệ 
45,65%, trong đó bậc học MN có 05 trường, đạt tỉ lệ 38,4%; cấp TH có 11 trường, đạt 
tỷ lệ 55%, cấp THCS có 04 trường, đạt tỷ lệ 40,0%, cấp THPT có 01 trường, đạt tỷ lệ 
33,3%. Kế hoạch giai đoạn 2016-2020 xây dựng thêm 05 trường đạt chuẩn Quốc gia 
gồm: THCS Lê Đình Chinh (2016), TH Tây Phong (2017), MN Cư Pang (2018), Th Cs 
Lê Quý Đôn (2019) và TH Y Ngông (2020).

Đã tiếp tục triển khai và thực hiện tốt công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài các 
cơ sở giáo dục. 100% trường học thực hiện tự đánh giá theo quy định, trong đó có 7 
trường đủ điều kiện đăng kí đánh giá ngoài trong năm 2016 (MN: 04; TH: 02, THCS: 
01). Nâng tổng số trường học đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng lên 16 trường, đạt 
tỷ lệ 38% (m N: 07; TH: 06; THCS: 03).

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng giáo viên, đổi 
mới phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, xây dựng các chương trình dạy 
học dựa theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam để thực hiện có 
hiệu quả Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 
2008-2020” phù hợp với điều kiện thực tế của huyện nhà. Có 100% trường tiểu học 
dạy học môn Tiếng Anh, trong đó có 05 trường dạy học theo Đề án 1400 của Thủ 
tướng Chính phủ. Tham mưu xin chủ trương mở lớp ôn tập và thi chứng chỉ tiếng Anh 
theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của khung tham chiếu chung châu Âu cho công 
chức, viên chức trong Ngành nhằm đảm bảo điều kiện chuyển đổi mã số, chức danh
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nghề nghiệp cho giáo viên, nhân viên toàn ngành theo các Thông tư liên lịch của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ.

T iếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 05/12/2011 của Bộ 
Chính trị về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, nâng cao chất lượng phổ cập 
giáo dục tiếu học đúng độ tuổi và củng cố phổ cập giáo dục Trung học cơ sở. Quan 
tâm đến vấn đề chất lượng giáo dục ở các cấp học đối với giáo dục dân tộc, giáo dục 
vùng khó khăn; chú trọng thực hiện các giải pháp đế nâng cao chất lượng giáo dục 
toàn diện. Tiếp tục chỉ đạo triến khai thực hiện nhân rộng mô hình Trường học mới 
(VNEN) trong trường TH và THCS, dạy học Tiếng Việt lớp 1 - Công nghệ giáo dục. 
Tăng cường dạy học áp dụng phương pháp tích cực phát huy vai trò của người học, 
các hoạt động thực hành, thí nghiệm, thực tế, các hoạt động giáo dục kĩ năng sống, 
giáo dục đạo đức, giáo dục thế chất, chăm sóc sức khỏe, giáo dục bảo vệ môi trường 
cho học sinh.

Chủ động tổng hợp, lập dự toán năm, phối hợp với phòng T ài chính và Kế hoạch 
tham mưu UBND huyện phân bổ dự toán cho các trường đúng, đủ trên cơ sở Thông tư 
số 35/2006/TTLT-Bg DĐT-BNV, ngày 23/8/2006; Thông tư liên tịch số 
71/2007/TTLT-BGDĐT-BNV, ngày 28/11/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội 
vụ về việc hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở giáo dục mầm non 
công lập; Nghị định số 86/2015/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT- 
BGDĐT -BTC-BLĐTBXH, ngày 30/3/2016 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ 
Tài chính, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về cơ chế thu, quản lý 
học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, 
giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021; 
hỗ trợ hoạt động dạy học theo tính chất địa bàn, trường lớp nhằm nâng cao hiệu quả, 
chất lượng dạy học;

Triến khai hiện đầy đủ các chế độ, chính sách hỗ trợ cho học sinh thuộc đối 
tượng chính sách, học sinh dân tộc, trẻ khuyết tật hòa nhập; phối hợp giúp đỡ, động 
viên học sinh dân tộc đi học đúng độ tuổi, bỏ học đi học lại. Nhận thức của đội ngũ 
cán bộ quản lý, giáo viên, phụ huynh, học sinh, các cấp chính quyền và nhân dân các 
địa phương đã có nhiều chuyến biến tích cực; xem việc chăm sóc giáo dục trẻ khuyết 
tật không chỉ dừng lại ở vấn đề nhân đạo mà là trách nhiệm của ngành giáo dục, của 
toàn xã hội.

T iếp tục tăng cường giải pháp cải tiến công tác quản lý, sinh hoạt chuyên môn, 
phương pháp giảng dạy và kiếm tra đánh giá, từng bước nâng cao hiệu quả trong các 
hoạt động giáo dục. Coi trọng và thực hiện nghiêm túc các quy định của N gành, pháp 
luật của Nhà nước. Hướng dẫn các trường kiện toàn tổ chức bộ máy, tổ chức tốt Hội 
nghị công chức, viên chức. Chỉ đạo các trường học nghiêm túc thực hiện “Ba công 
khai” theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT, ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục thuộc 
hệ thống giáo dục quốc dân.

Thực hiện đổi mới công tác thi đua, khen thưởng nhằm phát huy tối đa năng lực 
sáng tạo trong các hoạt động chuyên môn, đồng thời hướng đến khen thưởng đúng 
người, đúng đối tượng. Việc áp dụng một số thành tích được tính là sáng kiến đế làm 
căn cứ xét duyệt các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng theo Thông tư số 
35/2015/TT-BGDĐT , ngày 31/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo bước đầu đã
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nhận được nhiều ý kiến tích cực, góp phần phát huy tối đa năng lực sáng tạo của từng 
cá nhân nhằm phục vụ cho sự nghiệp giáo dục trên địa bàn huyện. Nhằm vinh danh 
các cá nhân xuất sắc trong công tác thực hiện nhiệm vụ giáo dục, bằng nguồn đóng 
góp, tài trợ từ các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, các trung tâm trong và ngoài tỉnh, 
phòng Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức phát thưởng cho hơn 100 học sinh và gần 80 
giáo viên tiêu biếu trong năm học 2015-2016 tại Lễ biếu dương học sinh và giáo viên 
xuất sắc nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6/2016.

Công tác tuyên truyền, vận động xã hội hóa giáo dục đã được quan tâm nhiều 
hơn, phòng Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng 
dẫn các đơn vị thực hiện công tác xã hội hóa nhằm phát huy tối đa sự ủng hộ của 
chính quyền và nhân dân tại địa phương. Từ đó, nhân dân hiếu rõ tầm quan trọng của 
công tác xã hội hóa giáo dục, giúp tăng thêm các điều kiện phát triến giáo dục, góp 
phần tích cực trong việc vận động trẻ ra lớp, vận động học sinh bỏ học đi học lại, tăng 
cường cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy và giáo 
dục. Nhiều trường đã sáng tạo, năng động sử dụng vốn đầu tư đúng mục đích, có hiệu 
quả nên đã đem lại niềm tin cho nhân dân.

2.2. Giáo dục mầm non
Đã chỉ đạo cho các đơn vị tổ chức nuôi, dạy trẻ đảm bảo theo quy định; cân đo 

theo dõi sức khoẻ bằng biếu đồ tăng trưởng cho trẻ ngay vào đầu năm học có đánh giá 
cụ thế. Sau từng giai đoạn trẻ được tiếp tục theo dõi và đánh giá so với lần trước. Các 
đơn vị, trường học đã phối hợp với Trung tâm Y tế tổ chức khám sức khoẻ định kỳ 
cho trẻ, nếu trẻ có biếu hiện suy dinh dưỡng báo ngay với cha, mẹ học sinh đế có biện 
pháp cùng chăm sóc.

Triến khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả việc huy động trẻ trong độ tuổi ra 
lớp, trẻ ăn bán trú tại các trường mầm non theo Công văn số 2417/TTg-KGVX, ngày 
31/12/2015 Thủ tướng Chính phủ về việc kéo dài việc thực hiện một số chính sách đối 
với trẻ em và giáo viên mầm non. Quản lý chặt chẽ các lớp mầm non tư thục theo 
đúng Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT, ngày 30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục.

Tổ chức tốt các Hội thi các cấp, tạo điều kiện cho các giáo viên có cơ hội giao 
lưu, học tập kinh nghiệm lẫn nhau. Tiêu biếu có các Hội thi: Giáo viên Mầm non dạy 
giỏi cấp huyện, Kế chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cấp huyện và tham gia 
cấp tỉnh và Hội thi Đồ dùng, đồ chơi tự tạo cấp tỉnh đạt giải 3 cấp tỉnh.

T ổ chức và phát huy hiệu quả các chuyên đề, hội giảng, thao giảng; soạn giảng 
theo chương trình mầm non mới, nội dung tích hợp một ngày. 100% trường thực hiện 
chương trình Mầm non mới và thực hiện Bộ chuẩn phát triến trẻ em 5 tuổi; thực hiện 
chương trình theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của trẻ; đổi mới 
phương pháp dạy học “tích cực hóa” hoạt động của trẻ; đảm bảo quản lý an toàn cho 
trẻ trong các cơ sở giáo giáo dục mầm non.

Thực hiện giải pháp nâng cao chất lượng dạy học tiếng Việt cho học sinh dân tộc 
thiếu số bằng hình thức tổ chức chuyên đề “Chuẩn bị Tiếng Việt cho trẻ mẫu giáo 
vùng dân tộc thiếu số” và chuẩn bị tốt tâm thế cho trẻ 5 tuổi vào lớp Một. Kết quả 
nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, chăm sóc, giáo dục trẻ tại các cơ sở giáo dục 
mầm non được đánh giá theo quy định (Phụ lục 2a, 2b).
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2.3. Giáo dục phổ thông
a) Giáo dục Tiểu học:

Tiếp tục duy trì mô hình tổ chức dạy học 2 buổi/ngày ở tất cả các trường tiếu 
học. Tiếp tục duy trì và tăng cường tổ chức dạy học các môn tự chọn phù hợp với tình 
hình thực tế; đảm bảo 100% số xã, thị trấn có trường tiếu học dạy học t iếng Anh, Tin 
học; có 10 trường dạy môn tiếng Êđê.

Tiếp tục triến khai thực hiện có hiệu quả mô hình Trường học mới Việt Nam 
(VNEN), Tiếng Việt lớp 1- Công nghệ giáo dục và phương pháp dạy học “Bàn tay 
nặn bột”. Bước đầu áp dụng có hiệu quả phương pháp dạy học theo phương pháp của 
Đan Mạch vào môn Mỹ thuật và bộ sách cùng học T in học.

Tổ chức các Hội thi, giao lưu với nhiều nội dung và hình thức phong phú như: 
Giáo viên T iếu học dạy giỏi, Giao lưu tiếng Việt của chúng em dành cho học sinh dân 
tộc thiếu số, giải Toán qua mạng, Tiếng Anh qua mạng thu hút hơn 1.000 lượt học 
sinh tham gia. Có 571 lượt học sinh đạt giải các cuộc thi cấp huyện, 93 học sinh đạt 
giải các cuộc thi cấp tỉnh và 4 học sinh đạt giải trong các kì thi cấp Quốc gia. Đặc 
biệt, tham dự Hội thi Giáo viên Tiếu học dạy giỏi cấp tỉnh đạt giải Nhì toàn đoàn.

Triến khai và thực hiện nghiêm túc việc đổi mới đánh giá học sinh tiếu học theo 
Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT, ngày 28/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 100% 
học sinh được đánh giá, kết quả có 97,4% học sinh hoàn thành chương trình lớp học; 
99,7% học sinh hoàn thành chương trình tiếu. Chất lượng giáo dục các mặt được đánh 
giá cụ thế phù hợp với tình hình thực tế (Phụ lục 3a, 3b).

b) Giáo dục THCS:

Mở rộng tổ chức dạy học 2 buổi/ngày tại các trường có đủ điều kiện về cơ sở vật 
chất và giáo viên. Có 9/10 trường THCS có tổ chức dạy học 2 buổi/ngày với 62 lớp và 
2072 học sinh.

Triến khai và chỉ đạo các trường xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục trong 
năm học đáp ứng yêu cầu và phù hợp với điều kiện cụ thế của địa phương (thí điếm 
dạy học mô hình Trường học mới tại 7 trường THCS, tổ chức dạy Tin học tự chọn). 
Tích cực thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triến năng lực và 
phẩm chất học sinh, tăng cường vận dụng kiến thức vào thực tiễn, phát triến năng lực 
tự học và sáng tạo; thực hiện đổi mới kiếm tra đánh giá, đảm bảo thực chất, kh ách 
quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh. Một 
số trường đã tổ chức các hoạt động tạo điều kiện cho học sinh sử dụng Ngoại ngữ 
trong giao tiếp, tạo cơ hội cho nhiều học sinh tham gia. Thực hiện tốt việc sử dụng di 
sản văn hóa trong dạy học, tổ chức và thu hút học sinh tham gia nhiều hoạt động văn 
hóa, văn nghệ, thế dục, thế thao; các hoạt động giao lưu, hoạt động học thông qua các 
hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt chủ điếm và các hoạt động trải nghiệm.

T ổ chức tốt các cuộc thi và tham gia dự thi các cấp đạt kết quả tương đối cao đã 
góp phần thúc đẩy, phát triến năng lực học tập của học sinh và chất lượng dạy học 
trong các trường phổ thông. Có 641 lượt học sinh đạt giải các cuộc thi cấp huyện, 134 
học sinh đạt giải các cuộc thi cấp tỉnh và 08 học sinh đạt giải trong các kì thi cấp 
Quốc gia. Chất lượng mũi nhọn cấp THCS được xếp thứ 03 trên toàn tỉnh.
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Chất lượng giáo dục 2 mặt giáo dục được đánh giá theo quy định phù hợp tình 
hình thực tế (Phụ lục 4a).

c) Giáo dục THPT:

Hệ thống trường lớp THPT trên địa bàn huyện ổn định, đảm bảo thuận tiện cho 
công tác tuyển sinh và tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh trên địa bàn các xã, thị trấn 
tham gia học tập. Các trường đã chủ động lập kế hoạch dạy học, chú trọng định hướng 
phát trien năng lực học sinh sao cho phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa 
phương và khả năng học tập của học sinh

Việc triển khai dạy học tích hợp, hoạt động ngoài giờ lên lớp, văn hoá văn nghệ; 
GDQP-AN và hoạt động hướng nghiệp, dạy nghề phổ thông được thực hiện nghiêm 
túc. Sự phối hợp với TT GDTX huyện về tổ chức cho học sinh tham gia học và thi 
nghề phổ thông được các trường quan tâm thực hiện.

Triển khai thực hiện nghiêm túc công tác dạy thêm, học thêm; công tác kiểm tra, 
đánh giá chất lượng giáo dục, ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình dạy học; 
các trường linh hoạt trong việc thực hiện ra đề kiểm tra kết hợp với hình thức tự luận 
với trắc nghiệm khách quan. Triển khai thực hiện nghiêm túc Kì thi tốt nghiệp THPT 
quốc gia, Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng kịp thời đến toàn thể học sinh cuối cấp 
học và có những biện pháp giúp học sinh định hướng nghề nghiệp. Kết quả đánh giá 
chất lượng giáo dục được thực hiện nghiêm túc đảm bảo tính công bằng khách quan 
(Phụ lục 5a, 5b).

2.4. Giáo dục thường xuyên, phổ cập giáo dục và hoạt động Trung tâm học 
tập cộng đồng (Phụ lục 7)

Tiếp tục củng cố, duy trì bền vững kết quả phổ cập giáo dục hàng năm, là đơn vị 
đầu tiên trong toàn tỉnh đạt chuẩn phổ cập̂  GDMN cho trẻ 5 tuổi, phổ cập GDTH đúng 
độ tuổi mức độ II từ năm 2013 và đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS.

Toàn ngành đã bám sát các nội dung Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 
2012-2020, Đề án Xóa mù chữ đến năm 2020 để triển khai thực hiện. Đến nay, có gần 
15% lao động nông thôn tham gia học tập, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao 
khoa học, công nghệ sản xuất tại các trung tâm học tập cộng đồng để áp dụng vào sản 
xuất đạt hiệu quả cao, góp phần xây dựng kinh tế địa phương, xóa đói, giảm nghèo, 
tiến tới xây dựng nông thôn mới. Mở được 02 lớp XMC với 88 học viên và 1 lớp tiếp 
tục sau biết chữ với 20 học viên góp phần giảm tỷ lệ người mù chữ trong độ tuổi.

Củng cố bộ máy hoạt động của 8/8 Trung tâm HTCĐ tại 08 xã, thị trấn. Tăng 
cường giải pháp củng cố mô hình hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng theo 
hướng kết hợp với Trung tâm văn hóa, thể thao cấp xã. Tổ chức “Tuần lễ học tập suốt 
đời” từ ngày 05/10/2015 đến 10/10/2015 thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân 
dân về xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời ở địa phương; phát động toàn dân 
tham gia xây dựng xã hội học tập, đưa hoạt động này đi vào chiều sâu.

Tiếp tục thực hiện Công văn số 24/CV-HKH, ngày 30/3/2015 của UBND tỉnh về 
việc vận động, hướng dẫn người dân sử dụng internet tại Thư viện - các điểm Bưu 
điện văn hóa xã/phường và sử dụng phần mềm quản lý các Trung tâm học tập cộng 
đồng”. Kết quả 100% cán bộ, giáo viên làm công tác Trung tâm học tập cộng đồng tại 
8 xã thị trấn tham gia đầy đủ, áp dụng tại đơn vị có hiệu quả. Ngoài ra, phối hợp với
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Hội Khuyến học các xã, thị trấn, các nhà trường để tìm giải pháp vận động, khắc phục 
trình trạng học sinh bỏ học và tổ chức quản lí tốt các lớp bổ túc THCS trên địa bàn xã, 
thị trấn.

Xây dựng và củng cố các lớp học ở TTGDTX thực hiện 3 nhiệm vụ giáo dục 
thường xuyên, hướng nghiệp - dạy nghề. Trung tâm GDTX huyện triển khai tuyển 
sinh đa dạng hóa các loại hình lớp học đào tạo, bồi dưỡng. Trong năm học huy động 
tổ chức được 6 loại hình và day hoc đay đu cac môn hoc bắt buộc đối với các lớp 
GDTX cấp THPT, PCGD THCS, các lớp học nghề theo chuân kiên thức , kỹ năng. 
Thực hiện nghiêm túc đôi mơi phương phap giang day ; thưc hiên kiêm tra , đanh gia 
theo hương khuyên khich tinh than tư hoc va y thưc học tập của học viên. Phôi hơp 
chặt chẽ vơi các trường THPT, THCS tô chưc hoc nghề phô thông cho 100% học sinh 
khôi 8 và khối 11. Đã mở 02 lớp bồi dưỡng về dạy học tiếng Ê Đê cho đội ngũ là 
CCVC ngành giáo dục với 100 học viên và các 2 lớp Tin học với 115 học viên.

2. Về phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục (Phụ lục 1b)
Toàn ngành tiếp tục thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW, ngày 15/6/2004 của Ban Bí 

thư Trung ương Đảng và Quyết định số 09/2005/QĐ-TTg, ngày 11/01/2005 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án “Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ 
nhà giáo và cán bộ QLGD”. Tổng số đảng viên toàn ngành có 656 đảng viên, đạt tỷ 
lệ: 42% (trong đó Mầm non: 130/363, tỉ lệ 35,6%; tiểu học: 331/741, tỉ lệ 44,5%; 
THCS: 195/454, tỉ lệ 43%. Trình độ đạt chuẩn của cán bộ quản lý và giáo viên: 100% 
(trong đó, trình độ trên chuẩn của cán bộ quản lý và giáo viên là 71,8% (trong đó 
Mầm non: 129/298, tỉ lệ 43,3%; tiểu học: 538/634, tỉ lệ 83,3%; THCS: 294/393, tỉ lệ 
74,8%).

Thực hiện công tác quy hoạch cán bộ quản lí nhiệm kì 2016 -2020. Tổng số nhân 
sự được quy hoạch là 167 (mầm non: 54, tiểu học: 77, THCS: 36), với tổng số 205 
lượt chức danh. Trong đó: Quy hoạch lại có 87 người với 29 chức danh Hiệu trưởng, 
58 chức danh Phó Hiệu trưởng; Quy hoạch mới có 110 người với 41 chức danh Hiệu 
trưởng, 69 chức danh Phó Hiệu trưởng; 05 trường hợp kéo dài chức danh Hiệu trưởng, 
3 trường hợp kéo dài chức danh Phó Hiệu trưởng.

Rà soát đội ngũ cán bộ quản lý năm 2016, đề nghị bổ nhiệm lại, điều động và 
luân chuyển cán bộ quản lý tại các trường học trên địa bàn huyện và công chức làm 
việc lại phòng Giáo dục và Đào tạo theo Quyết định số 4614/QĐ-UBND, ngày 
22/10/2015 về quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, luân chuyển, kỷ 
luật Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường mầm non, trường mẫu giáo, trường tiểu học 
và trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện.

Thực hiện đánh giá chuẩn nghề nghiệp đối với Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, 
giáo viên theo các Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Triển khai việc đánh giá 
phân loại công chức, viên chức theo Nghị định số 56/2015/NĐ-CP, ngày 09/6/2015 
của Chính Phủ.

Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp các đơn vị có thẩm quyền mở lớp ôn tập và 
thi chứng chỉ tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của khung tham chiếu 
châu Âu cho công chức, viên chức trong ngành nhằm đảm bảo điều kiện tuyển dụng 
xét đặc cách viên chức và chuyển đổi mã số, chức danh nghề nghiệp cho giáo viên, 
nhân viên toàn ngành.
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Thực hiện đầy đủ các chế độ về tiền lương, các khoản phụ cấp theo lương, chính 
sách thâm niên nhà giáo đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, đặc biệt là đối với 
nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở vùng dân tộc thiếu số, vùng kinh tế xã 
hội đặc biệt khó khăn và chính sách đối với giáo viên mầm non.

3. Về tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế tài chính giáo dụ c
Công tác tuyên truyền xã hội hóa giáo dục đã được UBND huyện, phòng Giáo 

dục và Đào kết hợp với các trường quan tâm thực hiện thường xuyên đến người dân 
trên địa bàn huyện. Từ đó, nhân dân hiếu rõ tầm quan trọng của công tác xã hội h óa, 
góp phần tăng thêm các điều kiện phát triển giáo dục huyện nhà.

Thực hiện có hiệu quả việc huy động các nhà hảo tâm, các tổ chức phi chính phủ, 
các doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn góp phần đầu tư xây dựng trường lớp, cụ thế: 
UBND thành phố Hà Nội hỗ trợ 3,5 tỷ đồng đế xây dựng 8 phòng học trường TH Y 
Ngông, đến tháng 8/2016 công trình sẽ bàn giao đưa vào sử dụng cho năm học mới; 
Tập đoàn bưu chính Viễn thông Việt Nam đầu tư 1,5 tỷ đồng xây dựng 5 phòng học 
trường tiếu học Lê Lợi; Công ty thủy điện Buôn Kuốp xây dựng 3 phòng học, trang bị 
bàn ghế cho học sinh, giáo viên, bảng chống lóa tại phân hiệu buôn Ea Na, trường TH 
Lê Hồng Phong với số tiền 1 tỷ đồng; dự kiến Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triến 
nông thôn Việt Nam hỗ trợ 10 tỷ đồng xây dựng các phòng học, phòng chức năng, 
phòng bộ môn, cổng, tường rào, hệ thống nhà vệ sinh, sân chơi, bãi tập trường TH 
Nguyễn Viết Xuân.

Ngành thực hiện tương đối tốt công tác tham mưu với Sở Giáo dục và Đào tạo, 
Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài chính và UBND tỉnh cấp kinh phí từ Chương trình mục 
tiêu Quốc gia đế xây dựng trường THCS Buôn Trấp, trường MG Sơn Ca, trường 
THCS Lương Thế Vinh, trường TH Nguyễn Viết Xuân, trường THCS Lê Đình Chinh. 
Cấp 1,4 tỷ đồng mua sắm trang thiết bị phục vụ cho các trường; cấp 150 triệu đồng 
chi công tác xóa mù chữ và chống tái mù chữ, thực hiện phổ cập giáo dục trung học 
cơ sở. T oàn ngành đã thực hiện tốt tiết kiệm nguồn chi thường xuyên đế xây dựng, 
sửa chữa, nâng cấp một số phòng học và công trình phụ trợ, mua sắm CSVC đế phục 
vụ dạy học cho các trường MN, TH và THCS với tổng số tiền 6,5 tỷ đồng.

Tổ chức kiếm tra CSVC các trường, kịp thời đầu tư xây dựng, sửa chữa CSVC 
trường học từ nguồn ngân sách huyện đế xây dựng các trường đạt chuẩn Quốc gia 
theo kế hoạch (Mầm non Ea Tung, THCS Dur Kmăl, THCS Lê Đình Chinh) với tổng 
mức đầu tư trên 15 tỷ đồng. Hiện tại, trường THCS Lê Đinh Chinh đang tiến hàng xây 
dựng, dự kiến năm cuối năm 2016 sẽ hoàn thành.

Công tác tăng cường thư viện - thiết bị trường học được chú trọng đầu tư. Đã lắp 
đặt 02 phòng máy vi tính, 500 bộ bàn ghế học sinh, 10 bộ bàn ghế văn phòng, 03 bộ 
bàn ghế phòng họp, 50 bộ bàn ghế giáo viên, 6 máy vi tính dạy lớp mầm non 5 tuổi, 8 
bộ thiết bị đồ chơi ngoài trời, máy photocoppy tại các trường học với tổng kinh phí 
trên 5 tỷ đồng.

Nhiều trường học đã làm tốt công tác huy động sự đóng góp của các tổ chức cá 
nhân nhằm xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài đế hoạt động chuyên môn, với tổng 
số tiền trên 1 tỷ đồng; huy động kinh phí theo Nghị định số 24/NĐ-CP, ngày 
16/04/1999 của Chính phủ cùng với với ngân sách Nhà nước đế xây dựng CSVC các 
trường trong địa bàn huyện với tổng số tiền khoản g 4 tỷ đồng, huy động các nhà hảo
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tâm, các doanh nghiệp để tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi cho các cháu học sinh nghèo 
vượt khó. Hệ thống CSVC của các trường từng bước chuẩn hóa; tỷ lệ kiên cố hóa 
được nâng lên, trang thiết bị dạy học đầu tư; cảnh quan môi trường sư phạm được 
quan tâm xây dựng theo hướng “Xanh - sạch - đẹp”.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Những nội dung đã làm tốt

Đảm bảo qui mô trường, lớp ngày càng ổn định và phát trien các loại hình trường 
lớp. Chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng mũi nhọn của giáo viên và học sinh 
được đầu tư có trọng điểm.

Triển khai thực hiện nghiêm túc công tác dạy học, kiểm tra đánh giá; quy chế thi 
cử theo quy định.

T ổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các các cuộc vận động lớn và phong 
trào thi đua trong ngành. Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho 
đội ngũ cán bộ giáo viên. Đa số cán bộ quản lý có nhiều cố gắng trong việc triển khai 
thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của ngành, cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

Cơ sở vật chất tiếp tục được đầu tư; cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin được 
đầu tư mạnh, đúng hướng và ngày càng phát huy hiệu quả. Công tác xã hội hoá giáo 
dục; việc tham mưu, phối kết hợp với các cơ quan, ban, ngành có liên quan duy trì và 
đạt kết quả tốt.

Công tác thanh, kiểm tra được tăng cường và đổi mới, nội dung tập trung vào 
việc thực hiện quy chế chuyên môn, công tác quản lý, công tác tài chính và chất lượng 
dạy học, kịp thời điều chỉnh những hạn chế yếu kém.

Thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên; các khoản thu 
và chi theo thỏa thuận thực hiện đúng qui trình theo văn bản chỉ đạo; quán triệt tinh 
thần thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

2. Những hạn chế cần khắc phục

Công tác đánh giá chất lượng trường học và công tác bồi dưỡng thường xuyên 
đối với cá nhân và từng đơn vị còn mang tính hình thức.

Việc đầu tư xây dựng trường lớp trang thiết bị dạy học vẫn chưa đáp ứng kịp với 
yêu cầu đối với ngành giáo dục và đào tạo, vẫn còn phòng học mượn, tạm ở bậc Mầm 
non, Tiểu học. Nhiều trường Trung học cơ sở còn thiếu phòng học bộ môn, phòng thí 
nghiệm thực hành. T oàn huyện mới chỉ có 01 trường có nhà đa năng.

Công tác quản lí, chỉ đạo ở một số đơn vị chưa thật sự sâu sát, thiếu chặt chẽ, 
chưa bám sát chỉ đạo của ngành, chưa tạo sự đoàn kết thống nhất trong thực hiện 
nhiệm vụ tại đơn vị.

Việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh ở một số cán 
bộ quản lý và giáo viên chưa đạt yêu cầu.

Chưa tổ chức được hội nghị duy trì sĩ số cấp huyện. Tỷ lệ đi học chuyên cần đối 
với một bộ phận học sinh, trong đó chủ yếu là học sinh dân tộc thiểu số chưa đảm bảo, 
tỷ lệ học sinh bỏ học ở cấp THCS còn cao.
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Sự chênh lệch về chất lượng dạy và học giữa vùng thuận lợi và vùng khó khăn 
còn khá lớn.

3. Nguyên nhân của những hạn chế

Công tác kiếm tra giám sát việc thực hiện đánh giá chất lượng trường học và 
công tác bồi dưỡng thường xuyên trong toàn ngành được triển khai thực hiện nhưng 
chưa thực sự đi vào chiều sâu.

Năng lực của một số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên chưa đồng đều nên 
việc thực hiện đổi mới quản lí và nâng cao chất lượng giáo dục còn hạn chế.

Sự phối hợp giữa nhà trường và công đoàn trong công tác thi đua khen thưởng tại 
một số đơn vị chưa được thực hiện đún g quy trình, chưa thực sự phát huy động lực 
phát triến cho đội ngũ.

Việc triến khai thực hiện đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học, đặc 
biệt là đổi mới kiếm tra thi cử, định hướng nghề nghiệp ở một số đơn vị chưa thực sự 
có hiệu quả. Nội dung đổi mới đánh giá học sinh và thực hiện các chương trình thí 
điếm còn mới mẻ, còn có những vấn đề chưa phù hợp thực tế.

CSVC, trang thiết bị phục vụ dạy học mặc dù được đầu tư nhưng vẫn còn chậm, 
chất lượng chưa đáp ứng so với yêu cầu đổi mới.

Nhận thức của một bộ phận cha mẹ học sinh, nhất là người dân tộc thiếu số ở các 
thôn, buôn chưa quan tâm đúng mức đến việc học tập và rèn luyện của con em mình, 
số học sinh nghỉ học theo thời vụ đế ở nhà phụ giúp gia đình còn nhiều.

Phần thứ hai
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2016 - 2017

I. Quy mô trường, lớp, giáo viên và học sinh (Phụ lục 1c)

Năm học 2016-2017, toàn huyện có 49 cơ sở giáo dục với 813 lớp, 23.478 học 
sinh. Số lượng đội ngũ công chức, viên chức ngành giáo dục là 1.868 người, trong đó 
có 117 cán bộ quản lý, 1.458 giáo viên, 293 nhân viên. So với năm học trước, tổng số 
học sinh giảm 60 em, số lượng đội ngũ công chức, viên chức của ngành tăng 64 
người.

II. Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016 - 2017

1. Triến khai thực hiện Quyết định số 1893/QĐ-BGDĐT, ngày 03/6/2016 của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của 
giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Quyết định số 
2079/QĐ-UBND, ngày 15/7/2016 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch thời gian 
năm học 2016-2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường 
xuyên và Chỉ thị 3031/CT-BGDĐT, ngày 26/8/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
cùng với các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 của Sở Giáo 
dục và Đào tạo.

2. Tiếp tục triến khai có hiệu quả Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục, 
Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29 -NQ/TW, ngày
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04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 
88/2014/QH13, ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo 
khoa giáo dục phổ thông và Quyết định số 404/QĐ-TTg, ngày 27/3/2015 của Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ 
thông. Triển khai có hiệu quả Chỉ th ị số 05/CT-TW, ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn ngành. T ăng 
cường công tác giáo dục đạo đức, lố i sống, kỹ năng sống, bồi dưỡng lý tưởng cách 
mạng trong nhà trường gắn với việc đưa nội dung các cuộc vận động và phong trào thi 
đua của ngành thành hoạt động thường xuyên trong các nhà trường.

3. Tổ chức Hội thảo, tập huấn, chuyên đề về bồi dưỡng đội ngũ, đổi mới phương 
pháp dạy học, để nâng cao năng lực quản lý, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội 
ngũ viên chức trong ngành nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng 
giáo dục toàn diện.

4. Tiếp tục thực hiện công tác bổ nhiệm, điều động luân chuyển cán bộ quản lí, 
viên chức làm công tác tài chính các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập theo quy 
định. Thực hiện đánh giá chuẩn nghề nghiệp đối với Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, 
giáo viên theo các thông tư quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Triển khai việc 
đánh giá phân loại công chức, viên chức theo Nghị định số 56/2015/NĐ-CP, ngày 
9/6/2015 của Chính Phủ chính xác, công bằng dân chủ, công khai.

5. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định 
108/2014/NĐ-CP, ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; 
Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC, ngày 14/4/2015 về hướng dẫn một 
số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, ngày 20/11/2014 của Chính phủ.

6. Tiếp tục thực hiện lồng ghép các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất 
gắn với việc xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia, ưu tiên các trường công nhận lại. 
Tăng cường công tác xã hội hoá; huy động các nguồn lực phát triển giáo dục.

7. Tiếp tục củng cố, mở rộng quy mô, mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non phù 
hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Triển khai thực hiện đồng bộ các mục 
tiêu, giải pháp phát triển Giáo dục và Đào tạo và dạy nghề giai đoạn 2015-2020. T ổ 
chức thực hiện tốt kì thi THPT quốc gia. Thực hiện nghiêm túc công tác phân tuyến 
tuyển sinh ở tất cả các cơ sở giáo dục. Tiếp tục thực hiện bàn giao chất lượng học tập 
giữa các cấp, bậc học và giữa lớp dưới lên lớp trên, chấn chỉnh công tác dạy thêm, học 
thêm ở trong và ngoài cơ sở giáo dục.

8. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc việc đổi mới công tác tài chính giáo 
dục. Hướng dẫn công tác thu, chi nhằm chấm dứt tình trạng lạm thu trong trường học. 
Giải quyết đầy đủ các chính sách đối với nhà giáo, các chính sách hỗ trợ học sinh dân 
tộc, học sinh thuộc diện chính sách, học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, học 
sinh khuyết tật.

9. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện đánh giá chất 
lượng trường học và bồi dưỡng thường xuyên có chất lượng. Đổi mới, tăng cường 
công tác kiểm tra, tự kiểm tra nội bộ; quy chế dân chủ ở cơ sở tại các cơ sở giáo dục. 
Tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm định chất lượng giáo dục, đảm bảo 100% cơ sở 
giáo dục tự đánh giá chất lượng nghiêm túc, thực chất. T ăng cường kiểm tra, giám sát, 
quản lý tốt các cơ sở giáo dục mầm non tư thục trên địa bàn huyện.
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10. Tiếp tục thực hiện duy trì phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2, 
phổ cập giáo dục THCS, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.Tiếp tục thực hiện 
Nghị định số 20/2014/NĐ-CP, ngày 24/3/2014 về thực hiện phổ cập giáo dục, xóa mù 
chừ; Đe án “Xoá mù chữ đến năm 2020” và Đe án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 
2012-2020”; Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm học tập cọng đồng ở cằc 
x ã , thị trấn.

11. Tiếp tục cải tiến công tác Thi đua - Khen thưởng theo hướng sát với cơ sở, 
hiệu quả, thực chất; xây dựng, phát hiện và bồi dưỡng các nhân tố mới. Phối hợp với 
Hội Khuyến học, Hội Cựu giáo chức huyện để tuyên truyền, phát huy truyền thống 
hiếu học, lao động sáng tạo của học sinh, gia đình hiêu học, dòng họ hiếu học. Đẩy 
mạnh ứng dụng và phát huy hơn nữa vai trò của công nghệ thông tin trong dạy học, 
trong sinh hoạt chuyên môn, trong quản lý giáo dục và hoạt động giáo dục./.

Nơinhận: KT. CHỦ TỊCH
- SỞGD và ĐT;
- T T  Huyện ủy; (b/c)
- T T  HĐND huyện;
- Ban KT-XH HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy;
" Phong GD-ĐT;
- Lãnh đạo VP;
- Các cơ sở giáo dục trong huyện;
- Lưu: VT.

PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Hữu Thọ
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Phụ lục la
Bảng thông kê sô l ư ợ n g s i n h  năm học 2015 - 2016

V í N si nh íhoc viônt
Co' sở giáo dục Số đo n vị

--------------“ r \ “

Số ló'p/nhóm>
sin h  (h oc  v iên ) HS bỏ hoe  •

Nữ D T T S TS D T T S

Mầm non (cả Tư thục) 15 160 4.589 2.221 1.734 0 0

Tiểu học 20 334 7.995 3.823 2.597 6 6

THCS (cả PT DTNT) 10 170 5.502 2.803 1.467 121 71

THPT 3 79 3.009 1.729 449 109 45

TT GDTX 1 68 2.443 1.465 561 25 12

Tổng cộng 49 811 23 .538 12.041 6 .8 0 8 261 134

Phụ lục lb

Bảng thống kê số lượng công chức, viên chức ngành giáo dục năm học 2015 - 2016

Cấp, bậc học Số lượng c c v c Cán bộ quản lý Giáo viên Nhân viên

Mầm non 365 35 263 67
Tiểu học 744 49 585 110
THCS 454 25 369 60
THPT 212 10 177 25
TT GDTX 19 3 9 7
Tổng cộng 1.794 122 1.403 269



Phụ lục lc
2016-2017

Cơ sở giáo dục Số đơn vị

-----V 7?

Số lớp Số HS
Đội ngũ công chúc, viên chức

9 r np A /VTông sô CBQL Giáo viên Nhân viên

Mầm non (cả Tư thục) 15 165 4.590 425 37 308 80

Tiểu học 20 329 7.868 744 49 585 110

THCS (cả PTDTNT) 10 170 5.492 468 18 379 71

THPT 3 79 3.068 212 10 177 25

TT GDTX 1 70 2.460 19 3 9 7

Tổng cộng 49 813 23.478 1.868
117

1.458 293



BẢNG TỎNG HỌP 5 TUỔI NĂM HỌC 2015 - 2016
(Đánh giá theo bộ chuẩn p n ệ i ̂ Ệ Ệ tỊệ^0^ịâ4jụổi của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định)

----------------------------------- ---------? 'ỹ \-------------------------------------------------------------- --------------------
T x k , X. T o ồ g i ô t c ẻ d ứ ^  t __1 ông so tre 5 tuôi , Chất lượng đánh giá

Phụ lục 2a

STT TRUÔNG

2 r  or p  A A . *> »  . A •lông sô tre 5 tuôi
------- V\'V^C —í ýp ir7\

T ốrìgiố tcẻ
kiểm tra

Chất lượng đánh giá
Trẻ KT

SỐ
lượng Nữ DTTS SỐ

lượng Nữ DTTS Giỏi % Khá % TB 0//o Yếu %

1 MN EaTung 60 35 20 60 35 20 37 61,7 16 26,7 7 11,7 0 0 0
2 MN Mickey 68 30 18 68 30 18 54 79,4 14 20,6 0 - 0 0 0
3 MN Hoa Cúc 143 72 40 143 72 40 85 59,4 50 35,0 8 5,6 0 0 0
4 MN Hoa Sen 82 49 65 82 49 65 43 52,4 28 34,1 11 13,4 0 0 0
5 MN Krông Ana 121 58 2 121 58 2 37 30,6 69 57,0 14 11,6 1 0,8264 0
6 MN Hoa Phượng 148 77 46 144 73 45 63 43,8 58 40,3 23 16,0 0 0 4
7 MN Sao Mai 89 45 7 89 45 7 64 71,9 23 25,8 2 2,2 0 0 0
8 MN Scm Ca 106 58 47 106 58 47 56 52,8 40 37,7 10 9,4 0 0 0
9 MN Cư Pang 88 39 73 88 39 73 42 47,7 32 36,4 14 15,9 0 0 0
10 MN Hoa Pơ Lang 98 51 68 98 51 68 45 45,9 43 43,9 10 10,2 0 0 0
11 MN Hoạ Mi 104 57 0 104 57 0 57 54,8 40 38,5 7 6,7 0 0 0
12 MN Hoa Hồng 73 30 32 73 30 32 28 38,4 27 37,0 18 24,7 0 0 0
13 MN Bình Minh 41 19 38 41 18 36 14 34,1 20 48,8 4 9,8 3 7,3171 0
14 MN Ea Na 134 73 51 134 73 51 50 37,3 54 40,3 30 22,4 0 0 0
15 MN TT Mai Lan 31 9 3 31 9 3 20 64,5 8 25,8 3 9,7 0 0 0

Tổng cộng: 1.386 702 510 1.382 697 507 695 50,3 479 34,7 161 11,6 4 0,2894 4

Ghi chú: (Có 04 trẻ khuyêt tật không kiêm tra, đánh giá)



Phụ lục 2b

STT Tên
trường

Tổng số 
HS Nữ DTTS

Đ ạt>êicầtf Chưa đạt yêu cầu
Tổng Nữ Dân tộc Nữ dân tộc Tổng Nữ Dân tộc Nữ dân tộc

Số
Iưọng %

SỐ
lưọng % Số

lưọng % Số
lượng % Số

lượng % Số
lượng

% Số
lượng

% Số
lượng %

1 MN EaTung 202 84 51 202 100 84 100 51 100 20 100 0 0 0 0 0 0 0 0
2 MN Mickey 230 103 41 230 100 103 100 41 100 22 100 0 0 0 0 0 0 0 0
3 MN Hoa Cúc 342 166 89 342 100 166 100 89 100 46 100 0 0 0 0 0 0 0 0
4 MN Hoa Sen 237 130 187 233 98 128 98 185 99 101 99 4 16 2 1,5 2 2 1 1
5 MN Krông Ana 470 238 20 469 100 237 100 20 100 12 100 1 0 1 0 0 0 0 0
6 MN Hoa Phượng 433 214 146 418 97 206 96 141 97 69 96 15 3 8 4 5 3 3 4
7 MN Sao Mai 224 109 11 206 92 104 95 11 100 6 100 18 8 5 5 0 0 0 0
8 MN Sơn Ca 342 159 142 342 100 159 100 142 100 71 100 0 0 0 0 0 0 2 0
9 MN Cư Pang 259 136 209 259 100 136 100 209 100 107 100 0 0 0 0 0 0 0 0
10 MN Hoa Pơ Lang 405 194 248 405 100 194 100 248 100 119 100 0 0 0 0 0 0 0 0
11 MN Hoạ Mi 340 163 3 332 98 163 2 2 0,58 1 0,29 8 2 3 2 2 1 1 1
12 MN Hoa Hồng 290 142 93 235 77 98 69 43 46 25 27 55 23 44 31 10 54 10 51
13 MN Bình Minh 114 63 105 102 89 60 95 95 91 55 93 12 11 3 5 7 10 4 7
14 MNEaNa 399 198 168 399 1 198 1 168 1 80 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15 MN TT Mai Lan 131 59 8 123 94 55 93 7 88 3 38 8 6 4 7 0 0 0 0

Tổng cộng: 4.418 2.158 1.521 4.297 97 2.091 97 1.452 95 737 51 121 2,8 70 3 26 2 21 3



Phụ lục 3c
NH LỚP HỌC CẤP TIẺU HỌC NĂM  H ỌC 2015-2016

(Tính đến ngày 31/5/2016, theo ThôhữẤtckề 3W 2ũbựrf/ỉjịBGDĐT, ngày 28/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
______________________________ :_______

Hnòn t í ^ Ị ^ Ỳ ^  rĩ .... . . . . .  Al , ,

TỐ N G  H Ợ P KÉT QUẢ HOÀN LỚP HỌC CẤP TIẺU HỌC NĂM  H ỌC 20

Chưa hoàn thành Khuyết

STT Tên trường
Tổng Tổng Nữ Dân tộc N ữ DT Khuyết tật Tổng Nữ Dân tộc Nũ DT tạt

HS
Số

%
Số

%
Số

%
Số

%
Số

%
Số

%
Số

%
Số

%
Số

%
Số

%lượng lượng lượng lượng lượng lượng lượng lượng lượng lượng

1 TH Ea Bông 321 312 97,2 163 52,2 228 73,1 124 76,1 5 1,6 9 2,8 2 22,2 9 100 2 100 1 11,1

2 TH Hà Huy Tập 286 282 98,6 132 46,8 19 6,74 10 7,58 4 1,4 2 50

3 TH Hoàng Văn Thụ 352 340 96,6 174 51,2 121 35,6 62 35,6 1 0,29 12 3,41 8 66,7

4 TH Krông Ana 706 696 98,6 323 46,4 31 4,45 14 4,33 11 1,56 6 54,6

5 TH Lê Hồng Phong 557 547 98,2 266 48,6 163 29,8 77 29 2 0,37 10 1,8 6 60 8 80 5 83,3
6 TH Lê Lợi 237 228 96,2 131 57,5 164 71,9 91 69,5 5 2,19 9 3,8 2 22,2 9 100 2 100
7 TH Lý Tự Trọng 584 567 97,1 270 47,6 47 8,29 20 7,41 r 17 2,91 4 23,5 8 47,1 2 50
8 TH Nguyễn T. M.Khai 418 416 99,5 204 49 17 4,09 10 4,9 2 0,48 2 100
9 TH Nguyễn Văn Trỗi 646 636 98,5 298 46,9 1 0,16 1 0,34 4 0,63 10 1,55 1 10
10 TH Nguyễn Viết Xuân 270 265 98,2 117 44,2 8 3,02 4 3,42 1 0,38 5 1,85
11 TH Phan Bội Châu 258 255 98,8 115 45,1 7 2,75 1 0,87 3 1,16 1 33,3
12 TH Tây Phong 373 366 98,1 181 49,5 121 33,1 59 32,6 7 1,88 4 57,1 7 100 4 100
13 TH Tình Thương 247 240 97,2 114 47,5 231 96,3 110 96,5 2 0,83 7 2,83 1 14,3 7 100 1 100 1 14,3
14 TH Trần Phú 698 673 96,4 333 49,5 203 30,2 107 32,1 25 3,58 5 20 17 68 4 80
15 TH Trần Quốc Toản 328 324 98,8 154 47,5 1 0,31 4 1,22 1 25
16 TH Trưng Vương 258 254 98,5 114 44,9 26 10,2 14 12,3 2 0,79 4 1,55 1 25
17 TH Võ Thị Sáu 523 481 92 251 52,2 459 95,4 243 96,8 1 0,21 42 8,03 8 19,1 41 97,6 8 100
18 TH Y Ngông 282 272 96,5 131 48,2 266 97,8 129 98,5 2 0,74 10 3,55 1 10 10 100 1 100
19 TH Đinh Tiên Hoàng 318 314 98,7 162 51,6 180 57,3 85 52,5 4 1,26 2 50 3 75 2 100
20 TH Đray Sáp 305 297 97,4 130 43,8 163 54,9 78 60 8 2,62 3 37,5 8 100 3 100

Tổng 7.967 7.765 97,4 3763 48,5 2455 31,6 1239 32,9 26 0,33 202 2,55 52 25,7 135 66,5 34 65,4 2 0,99
(Ghi chú: 28 học sinh khuyết tật không đánh giá)



(Tính đến ngày 31/5/2016, theo Thông ti/^ể^Q/ĩữỉ^/QCợBQỀĐ T, ngày 28/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
-------------- ------------------------------------------ V Ê Y ------------------------------ ---------------------- ĩ---------------------------

Phụ lục 3 b
T Ỏ N G  H Ợ P  K É T  Q U Ả  C H Ấ T  L Ư Ợ N G Ị ị ấ ị Ệ ^  ử ụ Ệ á ợ p  S IN H  C Ấ P  T IỂ U  H Ọ C  N Ả M  H Ọ C  2 0 1 5 -2 0 1 6

S T T T ên  t r u ò n g

— ------ — ———— ---------  ■ —
N ă n g  lục

“  ' 7 ^ 7  1-------:------------------------
—— . A • / ỳ  P h â m  c h â t 
___*7 __________ __________________________

K iến  th ứ c  -K ĩ n ă n g

T ổ n g
Đ ạ t C h u a  đ ạ t Đ ạ t C h u a  đ ạ t H o à n  th à n h C h u a  h o à n  th à n h

H S

S
ố 

lư
ợn

g

T
i 

lệ
 %

D
ân

 t
ồc
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---

-
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lệ
 %

S
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g
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lệ
 %
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ân
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T
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lệ
 %

S
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lư
ợn

g

T
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lệ
 %

D
ân

 t
ộc
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lệ
 %

Ồ/)
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< 0
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i 
lệ

 %

D
ần

 t
ộc

T
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lệ
 %

S
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lư
ợn

g

T
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lệ
 %

D
ân
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ộc

T
ỉ 

lệ
 %

S
ố 

lư
ợn

g

T
ỉ 

lệ
 %

D
ân

 t
ộc

T
i 

lệ
 %

1 T H  Ea B ông 321 318 99,1 234 73,6 3 0,9 3 100 319 99,4 235 73,7 2 0,6 2 100 312 97,2 228 73,1 9 2,8 9 100

2 T H  H à H uy T ập 286 282 98,6 19 6,7 4 1,4 0 0 286 100 19 6,6 0 0 0 0 282 98,6 19 6 ,74 4 1,4

3 T H  H oàng V ăn  T hụ 352 352 100 129 36,6 0 0 0 0 352 100 129 36,6 0 0 0 0 340 96,6 121 35,6 12 3,41 8 66,7

4 T H  K rông  A n a 706 695 98,4 31 4,5 11 1,6 0 0 706 100 31 4,4 0 0 0 0 696 98,6 31 4,45 11 1,56

5 T H  Lê H ồng P hong 557 547 98,2 163 29,8 10 1,8 8 80 557 100 171 30,7 0 0 0 0 547 98,2 163 29,8 10 1,8 8 80

6 T H  Lê Lợi 237 228 96,2 164 71,9 9 3,8 9 100 236 99,6 172 72,9 1 0,4 1 100 228 96,2 164 71,9 9 3,8 9 100

7 T H  Lý T ự  T rọng 584 569 97,4 49 8,6 15 2,6 6 40 584 100 55 9,4 0 0 0 0 567 97,1 47 8,29 17 2,91 8 47,1

8 T H  N guyễn  T. M . K hai 418 416 99,5 17 4,1 2 0,5 0 0 418 100 17 4,1 0 0 0 0 416 99,5 17 4 ,09 2 0,48

9 T H  N guyễn  V ăn  T rỗ i 646 636 98,5 1 0,2 10 1,5 0 0 645 99,8 1 0,2 1 0,2 0 0 636 98,5 1 0 ,16 10 1,55

10 T H  N guyễn  V iế t X uân 270 270 100 8 3 0 0 0 0 270 100 8 3 0 0 0 0 265 98,2 8 3 ,02 5 1,85

11 T H  Phan B ội C hâu 258 258 100 7 2,7 0 0 0 0 258 100 7 2,7 0 0 0 0 255 98,8 7 2 ,75 3 1,16

12 T H  T ây  P hong 373 366 98,1 121 33,1 7 1,9 7 100 372 99,7 127 34,1 1 0,3 1 100 366 98,1 121 33,1 7 1,88 7 100

13 T H  T ình  T hư ơ ng 247 240 97,2 231 96,3 7 2,8 7 100 240 97,2 231 96,3 7 2,8 7 100 240 97,2 231 96,3 7 2,83 7 100

14 T H  T rần  Phú 698 673 96,4 203 30,2 25 3,6 17 68 697 99,9 219 31,4 1 0,1 1 100 673 96,4 203 30,2 25 3,58 17 68

15 T H  T rần  Q uốc T oàn 328 324 98,8 0 0 4 1,2 0 0 328 100 0 0 0 0 0 0 324 98,8 4 1,22

16 T H  T rư ng  V ư ơ ng 258 254 98,4 25 9,8 4 1,6 1 25 258 100 26 10,1 0 0 0 0 254 98,5 26 10,2 4 1,55

17 T H  V õ T h ị Sáu 523 507 96,9 484 95,5 16 3,1 16 100 521 99,6 498 95,6 2 0,4 2 100 481 92 459 95,4 42 8,03 41 97,6

18 T H  Y N gông 282 282 100 276 97,9 0 0 0 0 282 100 276 97,9 0 0 0 0 272 96,5 266 97,8 10 3 ,55 10 100

19 T H  Đ inh  T iên  H oàng 318 314 98,7 180 57,3 4 1,3 3 75 314 98,7 180 57,3 4 1,3 3 75 314 98,7 180 57,3 4 1,26 3 75

20 T H  Đraỵ Sáp 305 305 100 171 56,1 0 0 0 0 305 100 171 56,1 0 0 0 0 297 97,4 163 54,9 8 2 ,62 8 100

T Ố N G  C Ộ N G : 7.967 7 .836 98,4 2513 32,1 131 1,6 77 58,8 7.948 99,8 2573 32 ,4 19 0 ,24 17 0,21 7.765 97,4 2455 31 ,6 202 2 ,55 135 66,5



Phụ lục 4a

KẾT QUẢ XÉP LOẠI HẠNH ị

>ÌN \

r, t ìộ c |j .ử ị:  NĂM HỌC 2015-2016 CẤP THCS

TRƯỜNG THCS
Tổng Hạnh kiẾ ệ l t r Học lực

số Tốt Khá Giỏi Khá TB Yếu Kém
HS SL % SL % SL SL % SL % SL % SL % SL % SL %

THCS Lê Đình Chinh 488 387 79,3 95 19,5 6 1,2 0 0,0 82 16,8 159 32,6 174 35,7 70 14,3 3 0,6

THCS Lê Văn Tám 429 303 70,6 125 29,1 1 0,2 0 0,0 48 11,2 163 38,0 190 44,3 27 6,3 1 0,2

THCS Buôn Trấp 1129 939 83,2 161 14,3 29 2,6 0 0,0 284 25,2 454 40,2 342 30,3 46 4,1 3 0,3

THCS Lương Thế Vinh 690 579 83,9 86 12,5 25 3,6 0 0,0 143 20,7 289 41,9 209 30,3 37 5,4 12 1,7

THCS Dur Kmăn 430 339 78,8 71 16,5 19 4,4 1 0,2 31 7,2 150 34,9 211 49,1 38 8,8 0 0,0

THCS Băng A Drênh 180 126 70,0 47 26,1 7 3,9 0 0,0 14 7,8 61 33,9 98 54,4 7 3,9 0 0,0

THCS Tô Hiệu 621 401 64,6 195 31,4 25 4,0 0 0,0 21 3,4 173 27,9 290 46,7 132 21,3 5 0,8

THCS Nguyễn Trãi 783 627 80,1 122 15,6 33 4,2 1 0,1 130 16,6 262 33,5 301 38,4 78 10,0 12 1,5

THCS Lê Quí Đôn 573 374 65,3 157 27,4 42 7,3 0 0,0 58 10,1 144 25,1 222 38,7 131 22,9 18 3,1

PT DTNT 156 124 79,5 30 19,2 2 1,3 0 0,0 13 8,3 49 31,4 85 54,5 9 5,8 0 0,0

Toàn cấp 5.479 4.199 76,64 1.089 19,9 189 3,45 2 0,04 824 15,04 1.904 34,75 2122 38,73 575 10,49 54 0,99

So sánh năm học 20L  
2015

Tăng
0.5%

Giảm
0,3%

Giảm
0.2%

Tăng
1.4%

Giảm
1%

Giảm
0.9%

Tăng
0.4%



Phụ lục 4 b

B Ả N G  T Ỏ N G  H Ợ P  K Ế T  Q U Ả  X É T U N G  H Ọ C  C O  S Ở  N Ả M  H Ọ C  2 0 1 5 -2 0 1 6

STT TÊN TRƯỜNG

rfi ̂Tông Nữ dự xét Dân tộc V  
dự xét

^ T ự d ọ ^
-----------------------y

Đỗ TN NữTN Dân tộc TN TN Giỏi TN Khá
HS dự

xét
Số % Số % Số % Sổ % Số % Số % Số % Số %

• lượng lượng lượng lượng lượng lượng lượng lượng

1 THCS Lê Đình Chinh 116 56 48,3 0 0 0 0 115 99,1 56 100 0 100 22 7,1 44 48,9

2 THCS Lê Văn Tám 107 64 59,8 3 2,8 0 0 106 99,1 64 100 3 100 7 6,6 40 37,7

3 THCS Lương Thế Vinh 187 96 51,3 22 11,8 0 0 183 97,9 96 100 22 100 42 23 64 35

4 THCS Buôn Trấp 262 154 58,8 16 6,1 0 0 257 98,1 154 100 14 87,5 66 25,7 103 40,1

5 THCS Dur Kmăn 98 44 44,9 41 41,8 0 0 92 93,9 41 93,2 36 87,8 5 5,4 36 39,1

6 THCS Băng Adrênh 47 24 51,1 11 23,4 0 0 45 95,7 23 95,8 10 90,9 4 8,9 21 46,7

7 THCS Tô Hiệu 134 70 52,2 71 53 0 0 129 96,3 68 97,1 66 93 4 3,1 30 23,3

8 THCS Nguyễn Trãi 203 99 48,8 32 15,8 0 0 195 96,1 99 100 32 100 42 21,5 72 36,9

9 THCS Lê Quý Đôn 138 74 53,6 44 31,9 2 1,4 131 94,9 73 98,6 41 93,2 16 12,2 45 34,4

10 PTDTNT Krông Ana 36 23 63,9 34 94,4 0 0 36 100 23 100 34 100 4 11,1 14 38,9

TỎNG CỘNG 1.328 704 53,01 274 20,63 2 0,2 1.289 97,06 697 54,07 258 20,02 212 16,4 469 36,38
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KẾT QUẢ XẾP LOẠI HẠNH KIỄi

Phụ ỉục 5a
NĂM HỌC 2015-2016 CẤP THPT

KHỐI LỚP, 
TRƯỜNG

Tổng
rÃSÔ

H S

--------------- ---------------------------------------5--------------VV‘ 7 '  '---- A T - 7 7
Hanh kiêm Học lực

Tốt Khá TB Y êu Giỏi TB Y ếu Kém
SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL %

10 440 269 61,1 137 31,1 30 6,8 4 0,9 54 12,3 131 29,8 161 36,6 77 17,5 17 3,9

11 405 330 81,5 65 16,0 9 2,2 1 0,2 47 11,6 207 51,1 144 35,6 7 1,7 0 0,0

12 424 396 93,4 25 5,9 3 0,7 0 0,0 16 3,8 255 60,1 149 35,1 4 0,9 0 0,0

THPT 
Krông Ana 1.269 995 78,408 227 17,888 42 3,31 5 0,394 117 9,22 593 46,73 454 35,78 88 6,935 17 1,34

10 355 246 69,3 89 25,1 20 5,6 0 0,0 22 6,2 125 35,2 162 45,6 45 12,7 1 0,3

11 248 166 66,9 71 28,6 11 4,4 0,0 3 1,2 58 23,4 155 62,5 31 12,5 0,0

12 285 250 87,7 34 11,9 1 0,4 0,0 5 1,8 108 37,9 159 55,8 13 4,6 0,0
THPT

Hùng Vương
888 662 74,5 194 21,8 32 3,6 0 0,0 30 3,4 291 32,8 476 53,6 89 10,0 1 0,1

10 269 175 65,1 92 34,2 2 0,7 0 0,0 13 4,8 91 33,8 105 39,0 60 22,3 0 0,0

11 235 179 76,2 55 23,4 1 0,4 0 0,0 8 3,4 103 43,8 92 39,2 32 13,6 0 0 , 0

12 219 177 80,8 41 18,7 1 0,5 0 0 , 0 7 3,2 85 38,8 95 43,4 32 14,6 0 0 , 0

THPT  
Phạm Văn 

Đồng
723 531 73,4 188 26,0 4 0,6 0 0,0 28 3,87 279 38,59 292 40,39 124 17,15 0 0

TỎNG 2.880 2.188 75 609 22 78 2 5 0 175 5 1.163 39 1.222 43 301 11 18 0



Phụ lục 5b

TỔNG HỢP KẾT QƯẢị í ĂM HỌC 2016-2017 CẤP THPT

TRƯỜNG THPT
Số lóp 10 

• năm học 
2016-2017

Sô chi tiêu 
được giao trúng

tuyển

'/
Trong số HS trúng tuyển

Điểm chuẩn Ghi chú
Trong địa bàn 

tuyển sinh
Ngoài địa bàn 

tuyển sinh

Krông Ana
11 440 451 451 0 27

Hùng Vương
9 370 373 373 0 25,5

Phạm Văn Đồng
7 300 302 302 0 26,5

TỔNG CỘNG
27 1110 1126 1126 0



Phụ lục 5c
/ ẸH.

QUY MÔ TRƯ(

Tên trường
T ổn g  số 
phòng 
hock

Số phòng
chức năng 
(phòng bộ 

môn)

Khối

-------------------------------------

^ ^ L _ ? ;S ố 1 h ọ c  sinh

Số lớp Số HS/lớp

Số lớp  so v ó i năm  học
2015-2016

*> fm  /V /VTong sô Nữ Dân tộc NữDT Tăng Giảm

Krông Ana 33 10

10 451 262 43 25 11 41 1

11 440 237 28 15 11 40 1

12 405 253 17 12 11 37

Cộng 33 10 1296 752 88 52 33 39 1 1

Hùng Vương 23 4

10 373 213 92 62 9 41,44 1

11 355 190 82 57 10 35,5 3

12 248 119 75 49 7 35,43 1

Cộng 23 4 976 522 249 168 26 38 3 2

Phạm Văn Đồng 20 2

10 304 172 56 39 7 45

11 269 166 49 42 7 43

12 235 152 35 24 6 43

Cộng 20 2 808 490 140 105 20 43 0 0

TỎNG CỘNG 76 16 3080 1764 477 325 79 40 4 3



Phụ lục 5d

KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP HỌC 2015-2016

STT Tên trường

Thông tin Tốt nghiệp sau phúc khảo

Số TS Đăng 
ký

dự thi

Số TS dụ 
thi

TÌ*onịf(ĩo
Số TS được 
công nhận 
tốt nghiệp

Trong đó

r¥i Ẵ ẤTông sô 
nữ

? r 
rpi /\ /VTông sô 
dân tộc

Tỷ lệ
(%)

Số TS 
nữ

Tỷ lệ
(%)

Số TS 
dân tộc

Tỷ lệ
(%)

1 THPT Hùng Vương 285 281 154 63 243 86,5 142 92,2 49 77,8

2 THPT Krông Ana 424 424 269 8 416 98,1 266 98,9 8 100,0

3 THPT Phạm Văn Đồng 218 218 123 30 211 96,8 120 97,6 27 90,0

Tổng HS THPT 927 923 546 101 870 94,3 528 96,7 84 83,2

4 TT GDTX Krông Ana 38 37 8 23 16 43,2 4 50,0 9 39,1
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Phụ lục 7

8
trän

Ậ y m h Trong đó
BẬC

Các chỉ tiêu H e ; Xã Xã TT Xã Xã Xã Xã
HỌC

Ea Na
Ea Buôn Băng Dur Bình Quảng

Sáp Bông Trap Ad rên h Kmăl Hòa Điền

Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi đến truờng 100,0 100,0 100 100 i 00 100 100 100 100

MẦM
Tỷ lệ đi học chuyên cần của trẻ 5 tuổi 97,6 98,3 99,5 93,0 99,7 97,3 98,2 95,9 99,0

NON Tỷ lệ trẻ 5T hoàn thành CT GDMN 100,0 100,0 100,0 100 100 100 100 100 100

Tỷ lệ trẻ 5 T suy dinh duỡng thể nhẹ cân 3,9 2,3 2,0 2,7 2,6 6,9 6,4 3,1 5,0

Tỷ lệ trẻ 5T suy dinh dưỡng thể thấp còi 3,6 2,3 3,5 3,5 2,8 5,6 6,4 3,1 2,0

Trẻ trong độ tuổi vào lớp 1 100 100 100 100 100 100 100 100 100

TIỂU 11 tuổi hoàn thành chưomg trình Tiểu học 91,7 92,6 91,3 90,3 90,2 93,7 90,7 91,1 93,9
HỌC HS học từ 7 buổi trở lên 100,0 100 100 100 100 100 100 100 100

Tổng số HS 7.995 841 1.072 1.269 2.564 373 637 589 650

Tỷ lệ % trẻ (11-14) tuổi tốt nghiệp Tiểu học 96,9 98,3 97,6 95,8 96,4 96,2 95,2 97,5 98,4

THCS Tỷ lệ % tốt nghiệp tiểu học vào học lớp 6 99,7 99,4 99,5 100,0 99,4 100,0 100,0 99,2 100,0

Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS 99,1 100 97,79 98,8 99,26 100 100 99,15 97,5

Tỷ lệ % thanh niên (15-18) tuổi tốt nghiệp THCS 83,3 85,9 87,7 80,5 85,8 77,1 79,2 84,2 86,3




