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THÔNG BÁO
Kết luận của Giám đốc Sở tại Hội nghị quán triệt Thông báo số 1013/TBBGDĐT ngày 22/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tiếp tục triển khai
việc xây dựng và chuẩn bị các điều kiện để áp dụng chương trình, sách giáo
khoa giáo dục phổ thông mới
______________

Căn cứ Thông báo số 1013/TB-BGDĐT ngày 22/12/2017 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo về việc thông báo kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại Hội nghị
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về tiếp tục triển khai việc xây dựng và
chuẩn bị các điều kiện để áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông
mới,
Ngày 04/01/2018, Sở GDĐT An Giang tổ chức họp phổ biến, quán triệt Kết
luận của Bộ trưởng Bộ GDĐT tại Hội trường Sở. Tham dự Hội nghị có Ban Giám
đốc Sở, Trưởng các phòng chức năng thuộc Sở, Trưởng phòng GDĐT các huyện,
thị, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở.
Hội nghị đã nghe ông Trần Tuấn Khanh, Phó Giám đốc Sở triển khai các nội
dung về xây dựng và chuẩn bị các điều kiện để áp dụng chương trình, sách giáo
khoa giáo dục phổ thông mới bao gồm các thông tin liên quan đến các giai đoạn
của chương trình giáo dục phổ thông mới, định hướng của chương trình,việc ban
hành chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, lộ trình thay sách giáo khoa mới,
việc rà soát tình hình cơ sở vật chất, công tác đào tạo, tập huấn cán bộ, giáo viên,
công tác truyền thông, việc xây dựng kế hoạch triển khai, việc tổ chức các kỳ thi,
hội thi,…
Sau khi các phòng chuyên môn lần lượt triển khai những nội dung liên quan
đến công tác chuẩn bị các điều kiện để áp dụng chương trình sách giáo khoa mới,
việc chỉ đạo trong công tác chuyên môn, việc tổ chức các kỳ thi trong năm học,
việc triển khai công tác thi đua, khen thưởng, hoạt động viết sáng kiến, việc triển
khai thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến qua dịch vụ hành chính công mức độ
3,4….
Tiếp theo phần triển khai quán triệt của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo,
lãnh đạo các phòng chức năng thuộc Sở, Hội nghị đã tập trung thảo luận liên quan
đến các nội dung chuẩn bị các điều kiện để áp dụng chương trình, sách giáo khoa
giáo dục phổ thông mới, những thuận lợi, khó khăn tại các đơn vị, địa phương.

Ngoài ra, Hội nghị cũng đã thảo luận những nội dung, phương hướng triển khai các
công việc nhằm thực hiện thành công nhiệm vụ năm học 2017-2018.
Cuối cùng, Bà Trần Thị Ngọc Diễm, Giám đốc Sở GDĐT đã kết luận Hội
nghị với một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai thực hiện:
I. Tiếp tục triển khai đổi mới nội dung dạy học, hình thức tổ chức dạy
học:
1. Từng đơn vị trường học chủ động đẩy mạnh việc sinh hoạt chuyên môn
theo hướng nghiên cứu bài học, áp dụng các hình thức tổ chức dạy học mới (theo
chủ đề, vận dụng những điểm tích cực của mô hình trường học mới, dạy học tích
hợp, dạy học theo hướng phân hóa,…), dạy học vận dụng các phương pháp tích
cực ở cấp tiểu học,... có kiểm tra việc thực hiện và báo cáo Sở, tham mưu việc biểu
dương, khuyến khích hoặc chấn chỉnh, uốn nắn những thiếu sót, xử lý những sai
phạm trong việc tổ chức thực hiện tại các cơ sở giáo dục (lưu ý đẩy mạnh việc vận
dụng những thành tố tích cực của mô hình mới phù hợp với điều kiện của địa
phương, đơn vị mình).
2. Quan tâm, theo dõi, nghiên cứu chương trình mới (khi Bộ GDĐT công khai
lấy ý kiến, 12/01/2018) để góp ý xây dựng, đảm bảo khi ban hành thực hiện phải
phù hợp với yêu cầu chung và điều kiện đặc thù của địa phương.
3. Các phòng chuyên môn chuẩn bị tâm thế sẵn sàng để triển khai thực hiện
kịp thời theo Hướng dẫn của bộ về “tài liệu địa phương”.
4. Phòng Giáo dục tiểu học nghiên cứu tham mưu về các điều kiện chuyên
môn, nghiệp vụ của giáo viên đáp ứng yêu cầu dạy học 2 buổi/ngày theo lộ trình áp
dụng chương trình GDPT mới.
II. Rà soát nhu cầu về nguồn nhân lực phục vụ cho việc áp dụng chương
trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới:
1. Thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, quy định trong việc đánh giá cán bộ,
công chức, viên chức và người lao động theo “Chuẩn” (chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn
nghề nghiệp, vị trí việc làm, …). Thực hiện bổ nhiệm, thi, xét thăng hạng và xếp
lương theo hạng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.
2. Phòng Tổ chức cán bộ, các phòng GDĐT hướng dẫn, tổ chức cho các
trường rà soát, xác định nhu cầu giáo viên; có biện pháp giải quyết thừa, thiếu từng
cấp học, môn học, tổng hợp về Sở trước khi kết thúc năm học.
3. Đánh giá, lựa chọn đội ngũ cốt cán và chuẩn bị điều kiện cho giáo viên
tham gia tập huấn triển khai chương trình mới.
III. Tổ chức bồi dưỡng giáo viên:

1. Lựa chọn giáo viên cốt cán tham gia các lớp tập huấn và tổ chức triển khai
đại trà cho tất cả giáo viên được phân công dạy chương trình mới. Đảm bảo 100%
giáo viên được bồi dưỡng khi phân công dạy chương trình giáo dục phổ thông mới.
2. Đẩy mạnh việc tham gia trường học kết nối (trang truongtructuyen.edu.vn):
Phòng Giáo dục trung học- Giáo dục thường xuyên rà soát các đơn vị khối Trung
học, phòng Giáo dục tiểu học tổ chức thực hiện việc tạo tài khoản và rà soát các
đơn vị ở cấp Tiểu học, đảm bảo 100% giáo viên tham gia và khai thác được các
chức năng trên trường học kết nối. Các phòng chuyên môn tham mưu việc tăng
cường các hoạt động chuyên môn trên trường học kết nối để cơ sở tham gia.
3. Giao phòng Tổ chức cán bộ phối hợp các phòng chuyên môn xác định nội
dung mới, trọng yếu của chương trình giáo dục phổ thông mới để đặt hàng đào tạo
bồi dưỡng thêm cho giáo viên trên cơ sở đề xuất từ các đơn vị (bồi dường thường
xuyên, bồi dưỡng hè, bồi dưỡng CBQL…).
4. Tiếp tục việc đào tạo bồi dưỡng đối với giáo viên ngoại ngữ.
5. Tiếp tục tăng cường Ứng dung công nghệ thông tin trong quản lý, đặc biệt
là trong quản lý chuyên môn.
IV. Khẩn trương rà soát, tổng hợp nhu cầu về cơ sở vật chất đặc biệt
chuẩn bị cho việc dạy 2 buổi/ngày đối với cấp Tiểu học:
1. Các phòng GDĐT tổ chức rà soát điều kiện trường, lớp đặc biệt đối với cấp
Tiểu học, báo cáo nhu cầu với địa phương đảm bảo việc triển khai chương trình
giáo dục phổ thông mới; tham mưu địa phương tăng cường cơ sở vật chất, ưu tiên
dạy học 2 buổi/ngày ở cấp Tiểu học. Tổng hợp về tình hình cơ sở vật chất ở địa
phương, báo cáo về Sở trước ngày 26/2/2018 (Sở báo cáo Bộ trước 15/3/2018)
2. Giao phòng Công nghệ thông tin và Quản lý Thư viện- thiết bị phối hợp
các phòng chức năng thuộc sở đề xuất trang bị thiết bị trường học phục vụ chương
trình giáo dục phổ thông mới.
3. Giao Văn phòng chuẩn bị cơ sở vật chất cho các cuộc họp trực tuyến của
ngành
V. Công tác truyền thông trong giáo dục:
Xác định công tác truyền thông là nội dung trọng tâm trong việc thực hiện
chương trình giáo dục phổ thông mới.
Văn phòng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan: Tổ chức xây dựng kế
hoạch truyền thông về đổi mới chương trình, giáo dục phổ thông, xây dựng kế
hoạch về thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa ở địa phương căn cứ kế
hoạch của Bộ, có phân công trách nhiệm rõ ràng đối với các đơn vị thuộc sở; các
phòng GDĐT có giải pháp triển khai hiệu quả Kế hoạch.

Các đơn vị trường học chủ động thông tin rộng rãi đến cán bộ, giáo viên, học
sinh, cha mẹ học sinh và người dân trong địa bàn về chủ trương đổi mới chương
trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, làm rõ các nội dung về lộ trình, về
sách giáo khoa, công tác chuẩn bị đội ngũ, cơ sở vật chất, về những công việc mà
toàn ngành GDĐT đang triển khai nhằm tranh thủ sự đồng thuận, ủng hộ của cộng
đồng.
VI. Về việc kiểm tra đánh giá trong năm học 2017 – 2018; kỳ thi THPT
quốc gia 2018 và các cuộc thi, hội thi:
1. Các trường THPT tổ chức tốt hoạt động dạy học và kiểm tra, đánh giá trong
năm học theo:
- Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 đối với giáo dục trung học và giáo
dục thường xuyên, hoàn thành chương trình giáo dục phù hợp với khung kế hoạch
thời gian năm học; tiếp tục nâng cao chất lượng dạy học và kiểm tra, đánh giá theo
hướng tăng cường kỹ năng vận dụng kiến thức của học sinh; nghiêm cấm việc cắt
xén chương trình;
- Hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định
hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh;
- Thực hiện nghiêm túc việc ra đề kiểm tra theo hướng dẫn biên soạn đề kiểm
tra của Sở GDĐT; Chuyển đổi cách thức kiểm tra đánh giá theo hướng đánh giá
phẩm chất, năng lực học sinh.
- Thực hiện việc đánh giá, xếp loại học sinh từng học kỳ và cả năm học theo
đúng quy định của Bộ GDĐT;
- Khuyến khích thực hiện và quản lý tốt kết quả học tập của học sinh qua sổ
điểm điện tử, học bạ điện tử.
2. Về kỳ thi THPT quốc gia năm 2018
- Kỳ thi THPT quốc gia 2018 không thay đổi về hình thức tổ chức thi so với
năm 2017, chỉ thay đổi trong nội dung chương trình các môn thi.
- Các trường THPT, TTGDTX thực hiện nội dung ôn tập Kỳ thi THPT quốc
gia năm 2018 bao gồm nội dung chương trình giáo dục lớp 11 và lớp 12 THPT,
trong đó tập trung chủ yếu ở chương trình lớp 12. Chú ý các nội dung dạy học đã
được điều chỉnh theo hướng dẫn của Bộ.
- Giao phòng chuyên môn Hướng dẫn xây dựng kế hoạch dạy học, ôn tập năm
2018 phù hợp với từng trường, từng nhóm đối tượng, không gây quá tải, đảm bảo
sức khỏe của học sinh.

- Trung tâm GDTX tổ chức tiếp nhận và ôn tập cho những học sinh đã hoàn
thành chương trình THPT nhưng chưa tốt nghiệp có nguyện vọng ôn tập phù hợp
với điều kiện thực tế.
3. Về các cuộc thi, hội thi
Thực hiện theo công văn số 5814/BGDĐT-GDTrH gửi các sở giáo dục và đào
tạo về việc tổ chức các cuộc thi dành cho học sinh phổ thông từ năm học 20172018 trên cơ sở rà soát, đánh giá nội dung, hình thức và tác động của các cuộc thi
được tổ chức trong thời gian qua.
VII. Một số vấn đề khác:
- Các đơn vị khẩn trương rà soát tình hình xây dựng trường đạt chuẩn quốc
gia theo lộ trình, chủ động đảm bảo các điều kiện theo các tiêu chuẩn quy định.
- Thủ trưởng các đơn vị cần quan tâm đến việc bảo quản cơ sở vật chất,
phòng chống cháy nổ của đơn vị, tránh tình trạng mất mác tài sản nhất là vào thời
điểm cuối năm.
- Tăng cường công tác phối hợp với địa phương, tham mưu việc ký kết liên
tịch hàng năm.
- Thực hiện việc thông tin, báo cáo những nội dung đột xuất tại cơ sở kịp thời.
- Thực hiện việc tổ chức các khoản thu đầu năm đúng quy định, công khai
minh bạch và tổ chức kiểm tra thường xuyên.
Nơi nhận:
- Bộ GDĐT;
- Ban Giám đốc;
- Trưởng phòng GDĐT;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc sở;
- Các phòng thuộc Sở;
- Lưu: VT, VPS.
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