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PHẦN THỨ NHẤT

I. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIẺM TÌNH HÌNH CHƯNG:
Phú Quốc là hòn đảo lớn nhất nước ta nằm trong khu vực vịnh Thái Lan

thuộc tỉnh Kiên Giang, cách thành phố Rạch Giá khoảng 120 km. Huyện đảo
Phú Quốc có tổng diện tích tự nhiên là 593 km^. Được chia thành 10 xã, thị trấn.
Dân số khoảng 146.028 người, sống tập trung ở 02 thị trấn Dương Đông và An
Thới, đây cũng là hai trung tâm kinh tế văn hóa của huyện.

Năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội trên huyện phát triển khá ổn định
trên tất cả các lĩnh vực, tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao, bình quân tăng năm
sau cao hơn nam trước. Kinh tế tiếp tục được giữ được mức tăng trưởng khá.
Đặc biệt Phú Quốc có lợi thế về phát triển du lịch đang được triển khai mạnh,
thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến tham quan và nghỉ dưỡng; Phú
Quốc được công nhận là đô thị loại II, đang tiến hành xây dựng cơ sở hạ tầng để
trở thành Thành phố Phú Quốc.

về giáo dục, có bước tiến đáng kể. Hiện trên toàn huyện có 32 đơn vị
trường học công lập với 65 điểm trường phủ kín toàn huyện, trong đó được chia
ra như sau: Mầm non: 08, Tiểu học: 11, TH-THCS: 08, PTCS: 01, THCS: 04.
Ngoài ra, theo nhu cầu của nhân dân mở thêm 05 trường và 33 nhóm, lớp dạy
Nhà trẻ, Mầm non và mẫu giáo tư thục.

Với những đặc điểm về vị trí địa lý, dân số và thực trạng phát triển kinh tế
xã hội như trên, công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ có những thuận lợi và
khó khăn như sau:

1. Thuân lơỉ:
•  •

- Năm 2019, Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục các cấp tiếp tục duy trì củng cố
và nâng dần kết quả PCGD MN cho trẻ 5 tuổi, PCGDTH tiểu học, PCGD
THCS, Xóa mù chữ đặc biệt quán triệt các văn bản chỉ đạo như:

+ Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 05/12/2011 của Bọ Chính trị (khóa XI) yề
phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu
học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và
xóa mù chữ cho người lớn.

+ Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về Phổ
cập giáo dục và xóa mù chữ; Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT Quy định về



Điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn
phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

+ Chương trình hành động số 23-CTr/Hnj ngày 22/10/2012 của Ban
Thường vụ Huyện ủy Phú Quốc về thực hiện chỉ thị số 10-CT/TW ngày
05/12/2011 của Bộ Chính trị, về phổ cập giáo dục mâm non cho trẻ 5 tuôi, củng
cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luông
học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn.

- Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục các cấp đã đề ra chỉ tiêu kế hoạch thực
hiện, đồng thời đưa nhiệm vụ PCGD - XMC vào phát triên kinh tê - xã hội ở
mỗi địa phương. Công tác xã hội hóa giáo dục luôn có sự chăm lo hỗ trợ cho
những đối tượng nghèo hiếu học bằng hình thức khen thưởng, học bổng của các
nhà tài trợ và những vật chất khác để thu hút và khuyến khích học sinh ra lóp.

- Ngành Giáo dục luôn thể hiện tốt vai trò tham mưu cho các cấp ủy đảng,
chính quyền địa phương trong việc lập kế hoạch thực hiện hàng năm, phối họrp
cùng với tổ nhân dân tự quản, ấp, khu phố huy động, vận động đối tượng và trẻ
ra lóp, nắm chắc chỗ ở từng đối tượng, quản lý chặt chẽ học sinh ở các bậc học
chính quy góp phần cùng địa phương hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

2. Khó khăn:

- Đối tượng phổ cập giáo dục THCS và xóa mù chữ hầu hết là những hộ
nghèo, hộ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, là lao động chính trong gia đình nên
việc vận động ra lớp học gặp nhiều khó khăn.

- Nhiều đơn vị xã, thị trấn việc mở lớp và duy trì sĩ số học viên PCGD
THCS thực hiện chưa đạt chỉ tiêu huyện giao, chưa quyết tâm huy động học sinh
bỏ học ra lớp; một bộ phận nhân dân chưa ý thức việc chăm lo và coi trọng việc
học hành của con em mình, còn trông chờ vào chính sách ưu đãi của nhà nước.

- Trong kế hoạch cũng như quy chế làm việc của Ban chỉ đạo các cấp có
sự phân công nhưng từng lúc, từng nơi sự phối hợp giữa các Ban ngành, Đoàn
thê chưa chặt chẽ và thường xuyên. Vai trò của một số đồng chí Trưởng Ban chỉ
đạo xã, thị trân thê hiện trách nhiệm chưa cao, chủ yếu thực hiện công tác
chuyên môn của xã, còn giao phó cho ngành giáo dục.

- Nhiều công trình dự án được triển khai tại huyện nên tình trạng di dân tự
do tăng đột biên, đa sô con em của các lao động nhiều tỉnh, thành đến làm trong
các dự án lớn gây áp lực vê sô lượng học sinh quá tải/lóp, thiếu phòng học, thiếu
biên chê giáo viên,...ảnh hưởng đên chât lượng giáo dục và việc thực hiện
nhiệm vụ phô cập giáo dục và xóa mù chữ ở địa phương.

PHÀN THỬ HAI

II. QUÁ TRÌNH THựC HIỆN CÁC MỤC TIÊU PCGD VÀ XMC
1. Sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy và ƯBND huyện:
- Hàng năm Ban chỉ đạo huyện đều đề ra kế hoạch cụ thể cho từng xã, thị

trấn về các chỉ tiêu của từng mảng (PCGDMN, PCGDTH, THCS và XMC), tiếp
tục chỉ đạo quán triệt và cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của các cấp, đề ra các
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giải pháp duy trì đạt chuẩn PCGDTH mức độ 3 đề ra hướng phấn đấu nâng dần
chất lượng đạt chuẩn PCGDTH mức độ 3, nâng dần tỷ lệ PCGD THCS mức độ
2 và xóa mù chữ cho người lớn (15-60 tuổi).

- Phòng giáo dục đã cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của các cấp, tổ chức
triển khai thực hiện trong toàn ngành, thường xuyên tham mưu cho Ban chỉ đạo
huyện xây dựng kế hoạch hàng năm, chỉ đạo các đơn vị trường học tham mưu
với cấp ủy, ƯBND các xã, thị trấn trong việc huy động và duy trì sĩ số học viên
các lớp PCGD THCS. Đặc biệt giảm tỷ lệ lưu ban, bỏ học đến mức thấp nhất ở
các lớp chính quy. Tỷ lệ học sinh Tiểu học bỏ học 38 hs, tỷ lệ 0,29 % (chỉ tiêu
0,5%); tỷ lệ học sinh THCS bỏ học 136, tỷ lệ 1,81% (chỉ tiêu 2%).

- Huyện ủy, ƯBND huyện luôn có sự quan tâm chỉ đạo chăm lo cho sự
nghiệp giáo dục như: đầu tư csvc, trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học.
Trong đó, chú trọng thực hiện nâng cao trình độ dân trí để phát triển kinh tế - xã
hội ở địa phương.

2. Tổ chức chỉ đạo của Ban chỉ đạo huyện:
- Hàng năm BCĐ các cấp đã kịp thời kiện toàn bổ sung các thành viên

trong Ban chỉ đạo khi có sự thay đổi về nhân sự.
- Thường xuyên theo dõi kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo công tác phổ cập giáo

dục và xóa mù chữ ở các xã, thị trấn được phân công. Phòng GD-ĐT là cơ quan
tham mưu định kỳ hàng quý tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác PCGD-
XNC thực tế ở cơ sở.

- Thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết lồng ghép với các hội nghị của
ngành giáo dục đánh giá những việc làm được và chưa được, cùng với Ban chỉ
đạo cơ sở tìm ra những giải pháp phù hợp đối với mỗi địa phưorng.

3. Ngành giáo dục đã tham mưu cho các cấp chính quyền về các mặt:
a. về cơ sở vật chất thiết bị, hệ thống trường, lởp:
- Ngành giáo dục luôn tranh thủ tham mưu với các câp xây mới phòng

học và tu bổ trường lớp trước khi vào năm học mới, tạo điều kiện thuận lợi nhất
cho con em được đến trường.

- Thiết bị phục vụ cho việc dạy và học được phân phối đầy đủ khi được
cung cấp. Ngoài sử dụng đồ dùng sẵn có, ngành giáo dục còn chỉ đạo toàn thể
giáo viên tự làm thêm đồ dùng dạy học, tổ chức Hội thi làm đồ dùng dạy học ở
các trường nhằm từng bước nâng cao chất lượng giáo dục.

- Hiện nay toàn huyện có: 25.830 học sinh, so với cùng kỳ tăng 1007 học
sinh. Chia ra:

+ Nhóm trẻ 670 trẻ với 32 nhóm trẻ (40 trẻ công lập, 630 trẻ tư thục);
mầm non: 4.795 trẻ 233 lc5fp (63 lớp hệ công lập, hệ Tư thục 85 lớp. Trong đó
2.112 cháu hệ công lập, 2.683 cháu hệ tư thục).

+ Tiểu học: 394 lớp với 13.263 học sinh.
+ THCS:*201 lớp với 7.772 học sinh.
- Các loại hình trường công lập: 32 trường.
- Các loại hình trường tư thục: 05 trường; 33 điểm dạy mầm non, mẫu

giáo, tăng 06 điểm.
Toàn huyện có 04 trường đạt chuẩn Quốc gia (01 công nhận mức độ 2 TH

An Thới 1; 01 công nhận mới mức độ 1 trường MN An Thới; 02 chưa công
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nhận lại). Một số trường như: Mầm non Dương Đông, Tiểu học Dương Đông
l,...rớt chuẩn do thiếu đầu tư về csvc, quá tải số lượng học sinh từ học 2
buổi/ngày xuống học 1 buổi/ngày.

Số Loại hình giáo viên Tồng Trình độ nghiệp vụ Số
chưa
đạt

chuẩn

Tỷ lệTT so Đạt
chuẩn

Tỷ lệ rr^ A

Trên
chuẩn

Tỷ lệ

1 Giáo viên mầm non 139 139 100% 91 65,46% - -

2 Giáo viên tiểu hoc 459 459 100% 452 98,47% - -

3 Giáo viên THCS 332 332 100% 285 85,8% - -

Riêng giáo viên mâm non tư thục: 151 người, đạt chuân: 110 đạt 72,84%,
trên chuẩn: 52 đạt 34,43%. số chưa đạt chuẩn: 41 người, chiếm 27,15%.

c. Tình hình huy động học viên ra lớp PCGD THCS:
Năm 2018-2019 toàn huyện huy động học viên ra học 01 lớp 9 phổ cập

THCS được 27 học viên đã học hết chương trình lớp 9 là 27 học viên (trong đó
15 học viên thuộc diện phải phổ cập), tháng 5/2019 đã xét tốt TN THCS.

d. Tồ chức, kiểm tra và duy trì sĩ số PCGD THCS:
Cãn cứ vào tình hình thực tế của mỗi địa phương với số lượng học viên

huy động ra lớp từ 10 học viên/lớp (trường hợp lớp dưới 10 học viên phải có
duyệt của Phòng GD-ĐT). Tổ chức dạy đúng theo phân phối chương trình cũng
như sự chỉ đạo của Sở GD&ĐT Kiên Giang, mỗi lớp PCGD THCS phải học ít
nhất từ 6 tháng trở lên.

- Thực hiện đúng theo chương trình bổ túc THCS do Bộ Giáo dục và Đào
tạo Ban hành từ lớp 6 đến lớp 9.

- Đe học viên có điều kiện thuận lợi trong việc đến lớp học, ngành đã chỉ
đạo áp dụng các hình thức sau:

+ Tổ chức các lóp học linh động về thời gian cũng như địa điểm học để
học viên có điều kiện đến lớp.

+ Giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn luôn động viên, khuyến khích
học viên, tạo mọi điều kiện để học viên hứng thú trong học tập, không chán học,
hạn chê bỏ giờ, bỏ lóp.

đ, Biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học:
- Đôi với giáo viên luôn vận dụng những kỹ năng phù hợp với lứa tuổi,

đôi tượng, ữình độ của học viên ừong lớp, chọn lựa những phương pháp giảng
bài theo chuân kiên thức dê hiêu nhât để học viên tiếp thu và hứng thú học tập

- Kiêm tra châm bài nghiêm túc trên tinh thần động viên để tạo sự hưng
phấn trong học tập.

- Đối với Ban chỉ đạo luôn có sự phân công các thành viên thường xuyên
theo dõi, động viên, kịp thòi khen thưởng những học viên có tinh thần học tập
tốt, tạo động cơ học tập tốt cho mọi đối tượng.

4. Kinh phí chi trả dạy lớp phổ cập GD THCS;



Đến nay Phòng Giáo dục và Đào tạo đã chi trả chiết tính cho giáo viên
giảng dạy lớp PCGD THCS theo quy định.

5. Công tác xã hội hóa giáo dục:
Đây là công tác được Đảng và Nhà nước, đoàn thể đặc biệt quan tâm. Từ

đầu năm đến nay qua sự đóng góp, tài trợ của Ban ĐDCMHS, các cá nhân, tổ
chức và Hội khuyến học đã hỗ trợ tích cực đến công tác chăm lo cho sự nghiệp
giáo dục; csvc, trang thiết bị từng bước được bổ sung, mua sắm mới. Việc học
tập của con em cũng được quan tâm hơn góp phần hạn chế tình trạng lưu ban, bỏ
học giữa chừng.

Năm học 2018-2019, chính quyền địa phương và các Ban đại diện
CMHS, các cá nhân, tố chức và Hội khuyến học huyện đã ủng hộ các đơn vị
trường trong việc mua sắm, sửa chữa csvc, hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó
học giỏi, chi hỗ trợ kinh phí tổ chức các hoạt động nhân các ngày lễ lớn... trị giá
7.993113.000 đồng. Trong đó chi xây dựng, sửa chữa csvc là 4.551.802.000
đồng; hỗ trợ học bổng, quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trị giá
2.053.611.000 đồng, hỗ trợ các hoạt động của nhà trường và các đoàn thể
1.387.700.000 đồng... Ngoài ra các trường còn được hỗ trợ xe đạp, tập, sách sữa,
cặp sách, quần áo, cây kiểng, ghế đá, máy móc cùng nhiều hiện vật giá trị khác...

III. iqẾT QUẢ THựC HIỆN CÁC TIÊU CHÍ VÈ PHỎ CẬP GIÁO
DỤC VÀ XÓA MÙ CHỮ ÌVĂM 2019:

Thực hiện các văn bản chỉ đạo phổ cập giáo dục của các cấp, Ban chỉ đạo
phổ cập giáo dục huyện chỉ đạo tổng điều tra trình độ văn hóa, lập kế hoạch huy
động đối tượng trong độ tuổi ra học các lớp chính qui và không chính qui như
sau:

1. Tiêu chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi:
Với sự nỗ lực phấn đấu huy động trẻ của các xã - thị trấn, đặc biệt là vai

trò chủ công của ngành giáo dục, toàn huyện đã huy động được 99,17% trẻ 5
tuổi ra lớp, tăng 1,15% so với năm học 2018-2029. Tuy nhiên, cơ sở vật chất của
các trường mầm non còn nhiều khó khăn: số phòng học, phòng chức năng thiếu,
chưa đáp ứng với yêu cầu của công tác chuyên môn; đồ dùng, đồ chơi phục vụ
cho các lớp 5 tuổi còn thiếu, đặc biệt thị trấn Dương Đông và An Thới thiếu đất
để xây dựng trường mới, do đó chưa đáp ứng đủ nhu cầu học tập của con em địa
phương.

Tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ, trẻ 3-4 tuổi còn thấp so với mặt bàng chung
của tỉnh, chưa có tính kế thừa khi thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5
tuổi. Mặc dù có sự đầu tư nhiều về csvc nhưng vẫn chưa đáp ứng nhu cầu học
tập của nhân dân.

1.1. Tiêu chuẩn thực hiện phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi
a. Trẻ em:

Tổng số trẻ em 5 tuổi (sinh năm 2014) trên địa bàn: 1150, trong đó số trẻ
phải phổ cập: 1084 (không có trẻ khuyết tật tiếp cận giáo dục).

- Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi ra lớp: 1075/1084 cháu đạt 99,17%;



- Tỷ lệ huy động trẻ khuyết tật 5 tuổi ra lóp: Không có
- Tỷ lệ trẻ 5 tuổi được học 2 buổi/ngày theo chương trình GDMN là

1075/1075 cháu, đạt 100%;

- Tỷ lệ trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình GDMN là 1163/1163 cháu, đạt
100%;

- Có 22/22 trẻ dân tộc thiểu số được chuẩn bị Tiếng Việt đạt tỷ lệ 100%,
b. Xã được công nhận:

Tỷ lệ xã, thị trấn được công nhận đạt chuẩn PCGDMNTNT 10/10 xã, thị
trấn đạt 100%.

1.2. Điều kiện phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi
a. Giáo viên:

- Có 81/81 GV dạy 5 tuổi được hưởng chế độ chính sách theo quy định, đạt
tỷ lệ 100%.

- Tổng số giáo viên dạy lớp 5 tuổi: 139 GV/69 lóp, Tỷ lệ: 2 GV/lớp.
- Có 139/139 giáo viên đạt trình độ chuẩn về đào tạo, đạt tỷ lệ 100%; giáo

viên trên chuẩn 91/139, đạt tỷ lệ 65,46%;
- Chuẩn nghề nghiệp: Có 139/139 giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp năm

học 2018-2019,
- Số người theo dõi công tác phổ cập: 10.
b. Cơ sở vât chất:

- Tổng số phòng học: 169 phòng. Trong đó phòng học dành cho trẻ 5 tuổi
là 69 phòng/69 lớp. Tỷ lệ 1 phòng/1 lớp;

- Có 62/62 phòng học đạt yêu cầu theo quy định.
Trong đó:

Số phòng kiên cố: 33/69 phòng, đạt 47,82%;
Số phòng bán kiên cố: 25/69 phòng, đạt 36,23%;
Số phòng tạm: Không;
Số phòng học nhờ: 11/69 phòng, đạt 15,94%;
- Có 69/69 lớp có đủ bộ thiết bị dạy học tối thiểu, đạt 100%;
- Trường học xanh, sạch, đẹp: 13/13 trường mầm non có quang cảnh xanh,

sạch, đẹp; tỷ lệ 100%;

- Nguồn nước sạch và hệ thống thoát nước:
+ Số điểm trường có nguồn nước sạch: 36/36 điểm,
- Tổng số công trình vệ sinh (CTVS): 153/36 điểm trường:
Trong đó:
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+ số lớp mẫu giáo 5 tuổi có CTVS đạt yêu cầu: 100%,
+ Số lớp mẫu giáo 5 tuổi không có CTVS: không,
- Nhà bếp trường mầm non: 35 bếp ăn/49 trường, điểm trường có 35 bếp ăn

đang sử dụng đạt yêu cầu), phục vụ cho 41 lớp 5 tuoi/69 lóp ăn bán trú; tỷ lệ
59,42%.

- Số trường, điểm trường có sân chơi 34/36 điểm trường.
- Số trường, điểm trường có đồ chơi ngoài trời: 32/36 điểm trường.

STT Đơn vị T. Số trẻ TS trẻ 5 tuôi Tỷ lệ
5 tuểỉ ra lớp huy động

1 Dương Đông 252 249 98,81
2 An Thói 253 247 97,63
3 Dương Tơ 111 111 100
4 Hàm Ninh 149 149 100

5 Cửa Dương 132 132 100

6 Cửa Can 57 57 100

7 Bãi Thơm 50 50 100

8 Gành Dâu 59 59 100

9 Hòn Thơm 13 13 100

10 Thổ Châu 8 8 100

Cộng toàn huyện 1084 1075 99,17

2. Tiêu chuẩn phổ cập giáo duc tiểu học:
- Tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào học lớp 1: 1.136/1.136 = 100%, đạt và

vượt so với kế hoạch.
- Trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học có 1.191/1.293 = 92,11%,

so với cùng kỳ giảm 0,69%. Năm 2019, toàn huyện có 10/10 xã, thị trấn đạt
chuẩn PCGDTH mức độ 3.

về Học sinh:
- Huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1: 1163/1163; tỷ lệ 100%
- Trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học: 1191/1293; tỷ lệ 92,11%
- Trẻ 11-14 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học: 4933/5083; tỷ lệ

97,1%.
- Trẻ khuyết tật được tiếp cận giáo dục: 4/4, tỷ lệ 100%.
về Giáo viên:
-Tỷ lệ giáo viên/lớp: 1,18;
- Giáo viên đạt trình độ chuẩn đào tạo: 459/459; tỷ lệ 100%;
Trong đó: 452/459; tỷ lệ 98% trên chuẩn;

- Tỷ lệ phòng học trên lớp: 0,87;
- Chuẩn nghề nghiệp: 459/459; tỷ lệ 100%.
về Cơ sử vật chất:

- Số phòng học/lớp: 264/390 đạt tỷ lệ: 0,87.
- Mạng lưới trường, lớp được phủ đều trên địa bàn, giao thông rất thuận

lợi cho việc huy động trẻ đến trường. Có 2/11 trường đạt chuẩn quốc gia tỷ lệ
7



18,2%; 100% trường xanh, sạch, đẹp; có sân chơi. Đa số các trường sử dụng
nguồn nước giếng khoan;

- Thiết bị dạy học tối thiểu: Tương đối đủ để đảm bảo cho công tác dạy và
học.

- Cụ thể từng xã, thị trấn:

stt Đơn vị
TS trẻ

SN 2008
TS trẻ SN 2008

HTCT TH
Tỷ lệ

đạt chuẩn
Đạt

hay chưa đạt

01 Dương Đông 381 345 90,6 Đat mức 3

02 AnThới 291 269 92,4 Đạt mức 3
03 Dương Tơ 111 102 91,9 Đạt mức 3
04 Hàm Ninh 136 127 93,4 Đạt mức 3
05 Cửa Dương 154 142 92,2 Đạt mức 3
06 Cửa Cạn 59 55 93,2 Đạt mức 3
07 Bãi Thơm 59 55 93,2 Đạt mức 3
08 Gành Dâu 63 58 92,1 Đạt mức 3
09 Hòn Thơm 11 11 100 Đạt mức 3
10 Thô Châu 28 27 96,4 Đạt mức 3

Cộng: 1293 1191 92,1 Đạt mức 3

c) Tiêu chuẩn pho cập giảo dục Trung học cơ sở:
- Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6 năm học

2019-2020 la: l'268/1272 = 99,68%, đạt ke hoạch đề ra.
- Tỷ lệ thanh thiếu niên 15-18 tuồi TN THCS (2 hệ): 4298/4.832 =

88,94%, so với cùng kỳ tăng 1,53%.

Tiêu chí: Bảo đảm tiêu chuẩn phổ cập giáo dục THCS
- Huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1: 1163/1163; tỷ lệ 100%.
- Huy động trẻ HTCTTH vào học lớp 6: 1268/1272; tỷ lệ 99,68%.
- Trẻ 11-14 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học: 4933/5083; tỷ lệ

97,1%.

- Tỵ lệ HS lớp 9 TN.THCS (2 hệ) năm qua: 1191/1199; tỷ lệ: 99,33%.
- Tổng số thanh thiếu niên 15-18 tuổi: 4832
- Thanh thiếu niên từ tuổi 15-18 Tốt nghiệp THCS: 4298.
- Đạt tỷ lệ: 88,94%.

Đỉều kỉện
* về đội ngũ giáo viên:
- Tổng'sốGVTHCS: 332
- Tổng số GV đạt chuẩn đào tạo trở lên: 332, Tỉ lệ: 100%.
- Tổng số GV trên chuẩn đào tạo: 285; Tỉ lệ: 85,8%.
- Tỉ lệ GV/lớp: 1,6.
* Cơ sở vật chất:



Tỷ lệ phòng học trên lớp là 0,73 (148 phòng/202 lóp). Các trường có các
phòng chức năng như thư viện, thiết bị, tin học, phòng bộ môn đưa vào hoạt
động dạy học hiệu quả. 100% trường có sân chơi, 80% trường có bãi tập.

Cụ thể từng xã, thị trấn như sau:

STT Đoti vị
"  ■ /

A  ATông sô
15-18 tuổi

Tổng số TN
THCS (2 hệ)

Tỷ lệ % Đạt
hay chưa đạt

01 Dương Đông 1558 1432 92,0 Đat mức 2
02 An Thới 1156 1009 87,0 Đat mức 1
03 Dương Tơ 393 342 87,0 Đat mức 1
04 Hàm Ninh 375 339 90,4 Đat mức 2
05 Cửa Dương 537 464 86,0 Đat mức 1
06 Cửa Cạn 219 192 88,0 Đat mức 1
07 Bãi Thơm 219 179 82,0 Đat mức 1
08 Gành Dâu 197 182 92,39 Đat mức 2
09 Hòn Thơm 77 64 83,12 Đat mức 1
10 Thô Châu 101 95 94,06 Đat mức 2

Cộng: 4832 4298 88,94 Đat mức 1

d, Tỷ lệ đạt chuẩn xóa mù chữ:
- Tính đến nay hầu hết các xã, thị trấn không huy động học viên ra học

các lóp và sau XMC.
Tổng số dân từ 15 đến 60 tuổi trên địa bàn: 52.637 người,
-Biết chữ mức 1: 51.198/52.637 người;
- Tỷ lệ đạt: 97,27%,

Trong đó: Biết chữ mức 1
- Tổng số độ tuổi từ 15 đến 35: 27.891 người;
- Tổng số độ tuổi từ 15 đến 35 biết chữ: 27.568 người;
- Tổng số độ tuổi từ 15 đến 35 chưa biết chữ: 323 người;
- Tỷ lệ biết chữ đạt: 98,85%.
- Tỷ lệ mù chữ chiếm: 1,15%.

Có 1/10 xã đạt chuẩn mức độ 2, tỷ lệ 10%.
Có 9/10 xã đạt chuẩn mức độ 1, tỷ lệ 90%.
* Huyện đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ L
IV. BÀI HỌC KINH NGHIỆM:
1. Các cấp, các ngành phải có sự quan tâm sâu sắc về vị trí vai trò quan

trọnp của giáo dục đối với việc phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt sự chỉ đạo và
quyết tâm cao của cấp ủy đảng và ƯBND là nhân tố quyết định thực hiện nhiệm
vụ PCGDTH đúng độ tuổi, PCGD THCS và xóa mù chữ cho người lớn.

2. Vai trò tham mưu tích cực của đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo
viên các trường từ việc huy động, cập nhật và xử lý hồ sơ.

3. Mỗi xã, thị trấn đều có những khó khăn riêng, cho nên cần phải có
những giải pháp chiến lược phù hợp với tình hình thực tế thì mới đảm bảo tỷ lệ
đạt chuẩn một cách bền vững.



4. Gắn chương trình phổ cập giáo dục với an sinh xã hội như: chương
trình xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tê hộ gia đình và các chương trình
khác...

5. Cần chú trọng các lớp chính quy, số có khả năng bỏ học giữa chừng sẽ
kéo dài thêm và gây khó khăn cho việc phổ cập giáo dục THCS. Đặc biệt có
chính sách và phân luồng học sinh sau THCS tạo việc làm cho bản thân người
học và xã hội.

PHẢNTHỨBA
PHƯƠNG HƯỚNG CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC PHỎ CẬP GIÁO DỤC

NĂM 2020 VÀ NHỮNG NĂM TIÉP THEO
I. BIỆN PHÁP CỦNG CỐ KÉT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:
- Ban Chỉ đạo các xã - thị trấn tiếp tục củng cố kết quả đạt được, nâng tỷ

lệ đạt chuẩn Quốc gia về công tác PCGD và XMC. Chỉ đạo xã, thị trân duy trì
đạt chuẩn PCGD GDMN cho trẻ em 5 tuổi, PCGDTH mức độ 3, huyện đạt
chuẩn 100% vào năm 2020 và những năm tiếp theo; nâng dần tỷ lệ đạt chuẩn
PCGD THCS mức độ 2 (90%) ở những xã, thị trấn có đủ điêu kiện. Đặc biệt
quan tâm chú trọng đầu tư xây dựng trường mới, tu bô csvc, xâỵ dựng thêm
phòng học 2 buổi/ngày để phục vụ cho chương trình thay sách phổ thông mới,
trường chuẩn quốc gia theo kế hoạch đề ra.

- Tiếp tục duy trì phong trào và huy động mới đối tưcmg trong diện
PCGDTH, PCGD THCS, XMC và sau XMC ra học các lớp.

II. CHỈ TIÊU VÀ KÉ HOẠCH:
1. Chỉ tiêu:
- Huy động tối đa trẻ 5 tuổi đến lớp đạt từ 98% trở lên, trong đó ít nhất

90% trẻ được học bán trú, 100% được học 2 buôi/ngày.
- Huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 hàng năm đạt từ 99% trở lên.
- Tỷ lệ trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học hàng năm từ 95% trở

lên.
- Tỷ lệ trẻ 11-14 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học hàng năm từ 96%

trở lên.
- Tỷ lệ huy động trẻ hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6 hàng

năm từ 99% trở lên.
- Tỷ lệ học sinh TN THCS hàng năm đạt từ 98% trở lên.
- Tỷ lệ thanh thiếu niên 15-18 có bằng TN THCS (2 hệ) từ 86% trở lên.
* Chỉ tiêu giao về huy động đối tượng ra ỉởp PCGDTH, PCGD THCS,

XMCvàsauXMC:
s

TT
Đơn vị Chỉ tiêu huy động và công nhận

XMC
mức độ 1

Sau
XMC

PC
GDTH

PCGD
THCS

01 Dương Đông 50 10 5 80
02 An Thới 10 5 5 80
03 Dương Tơ 10 5 20
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04 Hàm Ninh 10 5 40

05 Cừa Dương 10 5 30
06 Cửa Can 05 20
07 Bãi Thơm 05 10

08 Gành Dâu 10 5 15
09 Hòn Thơm 05 15
10 Thổ Châu 5

Cộng; 115 35 10 315

2. Kế hoạch hỗ trợ đơn vị đạt chuẩn phổ cập giáo dục chưa vững
chắc:

- Tiếp tục chỉ đạo mở các lớp PCGD nói chung và xóa mù chữ với nhiều
hình thức linh hoạt và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học viên đến lớp, đặc biệt
chú trọng đến những xã có tỷ lệ thiếu vững chắc.

- Tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đồ dùng,
đồ chơi cho trẻ em ở các xã, thị trấn nhằm nâng cao chất lượng giáo dục theo
Nghị quyết số 29 của Bộ Chính trị về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục.

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục đưa cán bộ, giáo viên đi đào tạo, bồi dưỡng
giáo viên theo chuẩn quy định. Nâng dần tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn ở các trường,
điểm trường tư thục trên địa bàn huyện.

- Phân công cụ thể các thành viên trong Ban chỉ đạo PCGD-XMC huyện
và cán bộ chuyên môn Phòng Giáo dục xuống địa bàn xã, thị trấn để hỗ trợ về
việc huy động, vận động học viên, quản lý đối tượng, thiết lập và cập nhật hồ sơ
sổ sách theo qui định. Chú trọng chỉ đạo các xã, thị trấn tỷ lệ đạt chuẩn
PCGDTH mức độ 3 chưa vững chắc.

3. Phương hướng và giải pháp những năm tiếp theo:
- Chỉ đạo các địa phương việc huy động và giữ vững sĩ số học sinh, đảm

bảo về chất lượng giáo dục ở các lớp chính quy là cơ sở để hoàn thành phổ cập
giáo dục các cấp.

- Hạn chế tỷ lệ lưu ban, bỏ học đến mức thấp nhất (đặc biệt chú ý khối
THCS) kết hợp nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học.

- Tăng cường xây dựng trường học ''Xanh - Sạch - Đẹp và an toàn
trường chuẩn quốc gia; trường học thân thiện, học sinh tích cực để thu hút mọi
học sinh đến tuổi đều được đến trường.

- Phân công trách nhiệm cho từng cán bộ đảng viên phụ trách địa bàn nơi
cư trú trong việc huy động, theo dõi kiểm tra tiến độ thực hiện.

- Gắn phổ cập giáo dục và xóa mù chữ là một tiêu chí để xét Chi - Đảng
bộ trong sạch vững mạnh, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ và xét công nhận gia
đình văn hóa, vay vốn, phát triển kinh tế hộ gia đình hàng năm.

- Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho Huyện ủy, ƯBND huyện
trong việc đề xuất về kế hoạch thực hiện, chỉ đạo các đơn vị trường học, kiểm
tra việc thực hiện chuyên môn, bố trí giáo viên giảng dạy các lớp phổ cập giáo
dục, chi trả chiết tính giảng dạy và tổ chức thanh tra, kiểm tra các xã - thị trấn
thực hiện chỉ tiêu kế hoạch đề ra, định kỳ chuẩn bị số liệu và văn bản để sơ kết
rút kinh nghiệm.
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- Rà soát lại đội ngũ quản lý, giáo viên mầm non để đào tạo, bồi dưỡng
nhằm nâng cao năng lực quản lý, đáp ứng được với chương trình mầm non mới
và nhiệm vụ phổ cập. Bảo đảm đủ giáo viên đạt chuân dạy lóp mâm non 5 tuôi
là 2,2 giáo viên/ lớp (lớp 35 trẻ).

- Quy hoạch mạng lưới trường học một cách hợp lý trên tinh thân kêt họp
thực hiện nhiệm vụ phổ cập, kiên cố hóa trường lớp, xây dựng xã nông thôn mới
và đáp ứng ngang tầm với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Việc
xây dựng trường, lớp học phải hướng tới kiên cố, đạt chuẩn.

- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, khuyến khích động viên các tổ
chức, cá nhân đầu tư các trường mầm non tư thục, điểm tư thục và vận động hỗ
trợ cơ sở vật chất, tạo điều kiện cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn đến lớp.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho
các cấp, các ngành, gia đình và cộng đồng về chủ trương, mục đích, ý nghĩa của
phổ cập giáo dục, chú ý quan tâm phổ cập giáo dục mầm non năm tuổi.

- Hàng năm xét khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
trong việc hoàn thành kế hoạch và các chỉ tiêu giao.

m. ĐÈ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ:
- Huyện ủy cần thường xuyên tăng cường chỉ đạo, kiểm tra giám sát các

Chi, Đảng bộ xã, thị trấn trong việc thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục theo
chỉ tiêu kế hoạch được giao.

- ƯBND huyện: Khi quy hoạch các dự án, quy hoạch khu dân cư cần đầu
tư xây dựng trường học trước để đảm bảo nhu cầu học tập của con em ở địa
phương. Đặc biệt sớm quy hoạch và xây dựng trường mới (mầm non, tiểu học
và THCS) ở thị trấn Dương Đông và An Thới để giãn số học sinh hiện nay đã
quá tải ở các trường.

- Tiếp tục tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, phòng học, phòng chức năng,
phòng học bộ môn, sân chơi, bãi tập, để thực hiện dạy học 2 buổi/ngày, xây
dựng trường chuẩn quốc gia, ...

- Đối với ƯBND tỉnh: Đề nghị sớm giao bổ sung biên chế cho huyện, hiện
naỵ theo định biên phát triên quy mô trường lớp của huyện còn thiếu 186 biên
chế./.

Nơi nhận:
-Sở Giáo dục & Đào tạo Kiên Giang
(Phòng Tiểii học, Phòng GDTrH,
Phòng GDTX và Phòng GDMN);
-TT. Huyện ủy, Ban Tuyên giáo huyên Hư;
-Tt! ưSnD hủyẹn;
-Các thành viên trong BCĐ PCGD huyện;
-BCĐ PCGD các xã - thị trấn;
-Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện;
-LĐVP, Loan;
-Lưu: VT.

ỊBIÍŨ^GBAN

PHO CHƯTĨTH UBND HUYỆN
Phạm Văn Nghiệp
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