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Lçing San, ngày 4 tháng 6 näm 2020 

BAO CÁO 
ChuyH 	 K qua giám sat chuyên d "TInh hlnh thirc hin Nghj quyt s 

88/2014/Q1113 và Nghj quyêt so 51/2017/Q1114 cüa Quôc hi ye dôi mó'i 
chtro'ng trInh, sách giáo khoa giáo diic phô thông giai doin 2015 — 2020" 

trên dja bàn tinh Ltng So'n 

Thrc hin Cong van s 26411UBVHGDTTN14 ngày 06/3/2020 cüa TJy 
ban Van hóa, Giáo dye, Thanh niên, Thiêu niên và Nhi dông cüa Quôc hi ye 

vic phi hçip giám sat chuyên dê "TInh hInh thc hin Nghj quyêt so 
88/2014/NQ-QH13 và Nghj quyêt so 5 1/2017/NQ-QH14 cüa Quôc hi ye dôi 
mâi chircing trInh, sách giáo khoa giáo diic phô thông giai doan 2015-2020"; Kê 
hotch si 42/K}I-DGS ngày 16/3/2020 cüa Doàn giám sat ye vic giám sat 

chuyên d "TInh hInh thrc hin Nghj quyêt so 88/2014/NQ-QH13 và Nghj quyêt 
s 51/2017/NQ-QH14 cüa Quc hi ye dôi mâi chuong trInh, sách giáo khoa 
giáo di1c ph thông giai dotn 2015-2020" trên dja bàn tinh Ltng San. 

Sau khi thiriC hin nhim vii, Doàn giám sat báo cáo k& qua vic giám sat 

chuyên c1 "TInh hInh thirrc hin Nghj quyêt so 88/2014/NQ-QH13 và Nghj quyet 
s 51/2017/NQ-QH14 cüa Quoc hi ye dôi mâi chuong trInh, sách giáo khoa 
giáo dine  ph thông giai dotn 20 15-2020" trên dja bàn tinh Lang San nhu sau: 

I. KHAI QUAT TINTI HINH CHUNG 

Lang Son là mt tinh min nini, biên gici, thuc vüng Bong Bc cüa T 
quc, din tIch tçr nhiên 8.310 km2. Dan so trên 78 vin ngithi, trong do 79,55% 
dan so sinh song & khu virc  nông thôn. Ltng San CO 7 dan tc chü yu là Nüng 
(42,97%), Tày (3 5,92%), Kinh (16,50%) và các dan tc khác nhu: Dao, San chay, 
Hoa, Mông,... chiêm 4,61%. 

Toàn tinh có 10 huyn và 01 thành ph do thj loi II vói 200 dan vj hành 
chInh cp xà; có 05 huyn, 20 xä và 01 thj trn biên giâi1. Toàn tinh cO 38 xâ khu 
vuc I, 63 xä khu viric  II, 125 xã khu vuc jjj2;  có 133 xä dc bit khó khän, an toàn 
khu, biên giâi (tInh theo 226 don vj hành chInh cap xà trzthc khi sap nhp). Hin 
con 21.336 h nghèo, chiêm 10,89%; 20.250 h cn nghèo, chim 10,34%. 

Nhüng näm qua, các hot dng kinh t - xâ hi cüa tinh co bàn phát trin 
on djnh, tInh hInh an ninh, chInh trj yà trt tir an toàn xâ hi tren da bàn duçic giü 

1 
Nghj quy& s6 818/NQ-TJBTVQH14 ngày 21/11/2019 cüa Uy ban Thi±ng Vi1 Qu6c hOi  v vic sp xp các dan 

vj hành chfnh cp xä thuc tinh Lang San. 
2 Theo Quy& djnh S6 582/QD-TTg ngày 28/4/2017 cUa ThU ti.ràng Chfnh phU phê duyt danh sách thôn dc biêt 
khO khän, x khu virc III, khu virc II, khu vrc I thuc vüng dan tc thi6u so và mi6n nUi giai don 2016 — 2020. 

VAN  p:o: UBN[) LN• :444/BC-DGS 

A So:.  
+ Ncay 
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virng; cong tác xây dirng h thng chInh trj a co sâ tip tiic duqc tang cuèng, 
cüng c; cong tác an sinh xâ hi, xóa dói, giãm nghèo, xây drng nOng thôn mai 
Co nhUng chuyn biên tIch cçrc; các chuang trInh, dr an và các chInh sách h trçl 
vüng dc bit khó khàn, vüng biên gici dirqc triên khai, cci sa ha tang thiêt yêu 
tip tic dugc tang cumg, tao  diêu kin thun 1i cho di sOng vüng dông bào dan 
tôc thiu s n djnh. Tuy nhiên, vói diêu kin mien nüi dja hInh phüc tap, xuât 
phát dim thâp dã ânh huO'ng den sir phát triên kinh tê - xã hi, trong do có giáo 
due và dào tao. 

TInh dn hk tháng 3/2020, h thng truông lap trên toàn tinh co bàn n 
djnh vai 692 dcm vj tru?mg h9c, trong do có 234 tnrèng Mâm non, 193 trumg 
Tiêu h9c (TH), 69 tnrmg Tiêu h9c và Trung h9c ci s& (TH&THCS), 154 trithng 
Trung hc cci sâ (THCS), 30 tmOng cap Trung hçc phô thông (THPT), 02 Trung 
tam giáo dc thuèng xuyên, 09 Trung tam giáo dic nghê nghip - giáo dçtc 
thuOng xuyên và truOng Cao däng Su phm. Vê so luçing hçc sinh, sinh vien các 
cap hçc và so krçmg can b quân 1 giáo diic, giáo viên, nhân viên qua các näm 
h9e tIx 2017 den nay c the nhu sau: 

Dw'z vj: Ngwài 

Näm hoc 

Can b quail J giáo dtjc, giáo viên, nhân viên Hçcsinh, 

sinhviên Tng s Can bô quail 
l5 giáo diic Giáo viên Nhân viên 

2017-2018 21.279 1.844 15.026 4.409 192.848 

2018-2019 20.526 1.717 14.728 4.081 197.118 

2019-2020 20.874 1.835 14.782 4.257 198.337 

Tü s 1iu trên cho thy, s lugng h9c sinh, sinh viên các c.p tr näm 2017 
dn h& tháng 3/2020 du tang so vai näm h9c truâc do, ci the: Nam h9c 20 18-
2019 tang 4.270 nguO!i; näm h9c 2019-2020 tang 1.2 19 ngrnii. Ben canh  do, so 
luçing can b quàn 1 giáo diic, giáo viên, nhân viên nam h9c 2019-2020 tang so 
vai nàm h9c truâc (tang 348 ngui); tuy nhien, näm h9c 2018-2019 so luqng can 
b quàn l giáo dc, giáo viên, nhân viên giàm 753 ngithi so vói näm h9c 2017-
2018 do s dcm vj trumg h9c giàm ti 725 xuông cOn 698 dan vj (th%rc hin sap 
nhp các dan vj trir0ng, giàm giáo viên hçp dOng, m)t sO can b quàn l giáo 
diic, giáo vien, nhân viên nghi him và chuyên cong tác...). 

II. TINH HINU TH1TC ffl1N NGHJ QUYET sO 88/2014/QH13 VA 
NGHJ QUYET sO 51/2017/QH14 GIAI DOiN 2015 — 2020 

1. Ban hành van bàn quy phm pháp 1ut và van bàn chi do, hiró'ng dn 
cüa tmnh phiic viii xây dirng, triên khai chu'o'ng trInh, sách giáo khoa mói 

Qua giám sat cho thây, thc hin Chi thj so 16/CT-TTg ngày 30/12/2019 
cüa ThU tu&ng ChInh phU ye vic day manh  thrc hin di mâi chuang trInh, sách 
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giáo khoa giáo dic ph thông, tinh Lang San dã thirc hin thành 1p 01 Ban Chi 
dao di md ch'iro'ng trmnh, sách giáo khoa giáo diic phô thông (Ban Chi dao) cap  I 
tinh và 11 Ban Chi dao  cp huyn, thành phô nhäm tham mini cho Chü tjch Uy 
ban nhân dan cüng cp chi do triên khai thirc hin chuong trInh, sách giáo khoa 
giáo diic phô thông mi theo các quy djnh hin hành. 

Trong giai don 20 15-2020, các van ban chi dao,  to chüc triên khai thirc 
hin di mâi chucing trInh, sách giáo khoa giáo dic phô thông dä barn sat các van 
ban hu&ng dn cüa cp trên, ban hành dung thârn quyên, bão dam kjp thai, the 
hóa các nhim vii, giãi pháp dáp üng yêu cu th'çrc hin chuang trInh; xây dmg 1 
trInh theo dung các van ban hithng dn và phi hçip vci diu kin thrc tê cüa dja 
phi.rang (danh myc van ban tgi Phy lyc 1 kern theo). 

2. Cong tác truyên thông; chi do triên khai thirc hin; thanh tra, kim 
tra v dôi mó'i chtro'ng trInh, sách giáo khoa trên dja bàn 

Ban Chi dao  di miii giáo diic và dào tto cp tinh, cp huyn dã chi dao 
trin khai thirc hin tot cong tác tuyên truyên các ni dung tr9ng tarn ye dôi mi 
giáo diic và dào tao, tang cithng, day mnh, da dng hóa các hot dng thông tin, 
tuyen truyên3  nhäm nâng cao nhn thüc, trách nhim cüa các cap, các ngành, can 
b quàn 1 giáo diic, giáo viên, h9c sinh, phi huynh và cong dông ye chü truang, 
miic dIch, nghia cña vic thçrc hin dôi mcii chuang trInh, sách giáo khoa trong 
vic nâng cao chat luqng chäm soc và giáo diic the h tré; chuyn sang nn giáo 
diic phát trin toân din, phát huy tot nhât tiêm näng cüa mi h9c sinh, lam co sâ 
vtmg chäc gop phân nâng cao dan trI, dào tao  nguOn nhân lirc cho dat nuâc; 
truyên thông ye mic tiêu, yêu câu, ni dung, nhirn viii, giai pháp, l trInh va diêu 
kin thirc hin dôi rnâi chuang trInh, sách giao khoa giao diic ph thông mâi. 
Ban Chi dao  dã to chüc triên khai th'trc hin tot vic phi hçip giüa các Sâ, ban, 
ngành, Uy ban nhân dan cac huyn, thành phO trong Cong tàc xây dirng throng 
trInh hành dng, kê hoach triên khai thçrc hin Nghj quy& s 29-NQ/TW, ngày 
04/11/2013 cüa Ban Chap hánh Trung uang Dàng khóa XI v dM tthi can ban, 
toàn din giáo diic và dào tao,  dàp üng yêu câu cOng nghip hóa, hin dai  hóa 
trong diêu kin kinh te thj truèng djnh hithng xã hi chü nghia va hOi  nhp quc t, 
các van bàn chi dao  cüa Trung uong, Tinh üy, Hi dng nhân dan, Uy ban than 
dântinh. 

Tinh dã trin khai có hiu qua các cuc 4n dng, các phong trào thi dua, 
tuyên truyên ye dOi mi chucing trInh, sách giào khoa. Thirc hin t& vic dánh 
già, biêu duong, khen thu&ng nhüng cá nhân, tp the diên hInh tiên tin cüa 
ngành giáo diic, phàt dng các dçt thi dua trong toàn ngành thm thirc hin hiu 
qua cOng tàc thi dua, khen thithng theo hrnmg thçrc chit, trng bithc khc phiic 
beth thath tIch. 

T chic các HOi  nghj trin khai thirc hin Chi.rmg trInh giáo diic ph thông 2018; t chi'rc sinh hoat  chuyên d; 
tuyên truyn thông qua các phtrang tin thông tin dai  chüng nhti: Dãi phát thanh - Truyn hInh, ba phát thanh, 
vit tin bài dang tãi trên Website cUa ngành Giáo diic và Dão tto... Theo Báo cáo cUa cac dun vj: Uy ban nhân dan 
huyn DInh Lp da t6 chirc 02 HOi  nghj, 02 HOi  thão, 4 dçit tp huân; Uy ban nhân dan huyn Van Lang dä M 
chirc phát thanh 4 bàn tin, 563 hOi nghj, tp huân... 
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Cong tác quân 1, kim tra, thanh tra, giám sat dâ duqc Ban Chi dio cüa 
tinh vâ các huyn, thành ph 4n diing nhiêu phircing thüc, tp trung tang crning 
thanh tra, kim tra chuyên dé, dt xut, kiêm tra sau thanh tra4; ngän chn, xü 1 
nghiêm nhttng tiêu eye trong hoat dng giáo dye, dào tao.  Giai doan 2015-2020, 
toàn tinh dâ nghiêm the, triên khai dung quy trInh, chat chë trong thirc hin dôi 
mth chircmg trInh, sách giáo khoa giáo dye phô thông. 

3. Biên soin tài lieu giáo diic cüa dja phmng, lira chQn sách giáo khoa 
dê trin khai thtrc hin trên dja bàn tinh 

3.1. Cong tác biên sogn tài licu giáo diic cza djaphiro'ng 

Qua giám sat cho thy, Uy ban nhân dan tinh dã ban hành K hoach v 
biên soan, thrn djnh tài 1iu giáo diic dja phuo'ng; thành 1p Ban biên soan tài 
1iu giáo dye dja phuong cap THCS, THPT trong chwing trInh giáo dye ph 
thông5. Sâ Giáo dye và Dào tao  tinh dã thành 1p Ban biên soan ni dung giáo 
dye dja phrnmg cp TH trong chuo'ng trmnh giáo diic phô thông, cir lãnh dao,  cong 
chüc tham gia các hi thão cüa B) Giáo dye vàDào tao ye xây dimg tài 1iu giáo 
diic dja phuong trong chucmg trInh giáo dye phô thông; phôi hçip vi Dr an Giáo 
dye THCS khu vrc khó khän nhât giai doan 2 hoàn thin, thâm djnh h so tác giâ 
ct chun bj cho cong tác biên soan tài 1iu giáo dye dja phuong cap THCS. B trI 
kinh phi phiic vçi cong tác biên soan, thâm djnh ni dung giáo diic dja phuong vi 
tng kinh phi 2.283 triu dông tü nguôn kinh phI cüa dja phuo'ng. 

Ban biên soan ni dung giáo dye da phuong cp TH dã h9p, lam vic v9i 
mt so don vj, mè'i chuyên gia tu van, ho trçi cong tác biên soan. Hoàn thin d 
cucrng chi tiêt và dang tiên hành suu tam tu 1iu phiic vi cong tác biên soan nôi 
dung giáo dye dja phuong cap TR Dôi viii cap THCS dang tIch circ ph& hqp vói 
Dir an Giáo diic THCS khu vrc khó khän nhât giai doan 2 chuân bj các diu kin 
dé thirc hin các buâc tiêp theo trong quy trInh biên soan. Cp THPT d phân 
cOng nhim vi thành viên Ban biên soan xây dmg, hoàn thin ni dung các 
chuyên dé. 

Cong tác biên soan ni dung giáo dic dja phuong dâ và dang duge trin 
khai thirc hin dung quy trInh theo các van bàn huóng dn cüa B Giáo diic và 
Dào tao. 

3.2. COng tác kca chQn sách giáo khoa 

Di vth vic hra ch9n sách giáo khoa, tinh dä trin khai các buóc, trong do 
có hithng dn các nhà truèng, toàn the giáo viên nghiên ciru gop dr thào Thông 
tu hung din vic lira ch9n sách giáo khoa trong co si giáo d%Ic ph thOng, dng 
thñ dê xuât tiêu chI hra ch9n sách giáo khoa phü hqp vói da phuong (11 huyn, 

Các cuc kim tra, giám sat v di mài chirang trInh, sãch giáo khoa cUa cac Ban Chi dao dM vài cac don vi 
tnthng trén dja bàn: Huyn Van Lang (08 dçrt); thành phô Ling San (12 krçrt)... 

K hoch s 163/KH-UBND ngày 01/10/2019 cUa Uy ban nhân dan tinh Lang San v vic biên so?n, tMm djnh 
tài 1iu gião d%Tc dja phuang; Quyêt djnh so 1924/QD-UBND ngày 09/10/2019 cUa Uy ban nhân dan tinh Lang 
San v vic thành 1p Ban biên son tài 1iu giáo diic dja phirang cap Trung hçc Ca sâ, Trung h9c ph thông trong 
chirang tr'mh giáo diic ph thông. 
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thành ph trén da bàn tinh dã trin khai thrc hin lay kin cüa các Co sâ giáo 
ditc và tng hqp các kin gop báo cáo kêt qua ye Sâ Giáo diic vào Dào tao). 

Trên Co s& Thông tu s O1/2020/TT-BGDDT ngày 30/01/2020 ye hithng 
dn vic 1a ch9n sách giáo khoa trong co s& giáo dic ph thông, Ban Chi dao 
tinh dà thçrc hin các buó'c xây dçrng, thm djnh các tiêu chi lra ch9n sách giáo 
khoa; 1Jy ban nhân dan tinh ban hành Quyêt djnh so 51 8/QD-UBND ngày 
31/3/2020 ban hành tiêu chI lçra ch9n sách giáo khoa trong các co si giáo dc 
ph thông trên dja bàn tinh Ltng San näm h9c 2020 - 2021. Dông th?i, dâ hucng 
din Ban Chi dao  cp huyn, thành phé trirc tiêp chi dao,  hubng dn các co s& 
giáo diic trên dja bàn v vic thành 1p To cOt can và triên khai dçc, nghiên ciru 
soan giáng thI dim sách giáo khoa 1rp 1 theo chuang trInh giáo diic phô thông 
20186;  t chüc kim tra, giám sat cht luçing và tiên d triên khai tai  các don vj, 
tng hgp báo cáo kt qua hra ch9n danh miic và so lisqng sách giáo khoa dä duçic 
hra ch9n tai  các co s& giáo diic tnrc thuc. TInh den thii diem giám sat, các co s& 
giáo dic trên dja bàn tinh dã thành l.p Hi dOng 1cm chçn sách giáo khoa 1p  1, 
thc hin cOng b cong khai danh miic sách giáo khoa sü ding trong co th giáo 
diic ph thOng, thirc hin niem yet tai  co S& giáo dic phO thông. Dng thai, hoàn 
thành cOng tác dc, nghiên ciru các b sách; nhäm dánh giá chInh xác, toàn diên 
uu, nhuoc dim cüa các b sách, Ban chi dto dã chi dio S& Giáo dic yà Dào tao 
huàng dan, trin khai yiêc dy thI diem7  tai  các co sâ giáo diic. 

Cong tác 1ira ch9n sách giáo khoa 1&p 1 mi dã duçic các don vj tren dja 
bàn tiith triên khai thçrc hin theo dng quy trInh, barn sat quy djnh tiêu chI lira 
ch9n sách giáo khoa tai  Thông tu so 01/2020/TT-BGDDT ngày 30/01/2020 cüa 
B Giáo dçic và Dào tao  và Quyêt djnh so 5 18/QD-UBND ngày 31/3/2020 cüa 
Uy ban nhân dan tinh. 

4. Chutn bj di ngfl can bi quail 1 giáo dye và giáo viên & các co' s& 
giáo dye phô thông dê thirc hin chiro'ng trInh, sách giáo khoa mói 

Tinh Lang San dã t chüc rà soát, dánh giá di ngQ can b quãn 1 giáo 
dye, giáo vien và nhân viên chuân bj, cho trien khai chuang trInh, sách giáo khoa 
giáo d1ic phô thOng näm 2018. TInh den het tháng 3/2020, tng s can b quàn l 
giáo diic, giáo vien, nhân vien các tnring phO thông là 13.08 1 ngu?ii (cap TH có 
6.326 nguii, THCS cO 4.994 ngu?ii, dtp THPT có 1.761 ngui), trong dO có 
10.802 can b quãn l giáo dcic,  giáo vien và 2.279 nhân vien. Ci th: 

Cp TH cO 502 can b quán 1 giáo d%lc và 4.848 giáo vien. Cp THCS cO 
462 can b quân 1 giáo diic và 3.443 giáo viên. Cap THPT có 87 can b quân 1 
giáo diic và 1.460 giáo vien. So vâi chi tiêu bien ch duçic giao, hin nay giáo 

6 S Giáo diic và Dào tto dã t chüc Hi thão lira chçn sách giáo khoa mâi; Uy ban nhân dan huyn Cao LQc chi 
dto PhOng Giáo diic và Dào t?o  t chirc Hi nghj chuyên dêvê Fluàng dn lira chçn sách giáo khoa lOp 1; Uy ban 
nhân dan huyn Van Quan to chirc Hi thão cap huyn ye 1a chçn sách giáo khoa theo Chucing trinh GDPT 
2018 

' S tit soan giãng thf dim sách giáo khoa lap 1 cUa mt s6 dan vj: Thãnh pM Lang San: 88 tit soan giãng, 26 
tit giãng thI dim; huyn Van Quan: 102 tiêt soan giãng, 24 tiêt giãng thi dim; huyn Hhtu Lung: 38 tit giãng 
thi dim; huyn Tràng Djnh: 58 tit soan giàng, 38 tiêt giãng thi diem.... 
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dtc TH thiu 269 ng'ithi, THCS thik 149 nguM và THPT thiu 38 ngiitYi (so' lieu 
chi tiêt tai Phu lyc 2 Tçèm theo). 

V trInh d di ngü can b quàn l giáo dçic và giáo viên, cp TH có 2.63 4 
ngixôi có trInh d Dai  h9c và sau Dai  h9c, 2.344 nguñ có trInh d Cao dng và 
372 nguYi có trInh d Trung cap; Cap THCS có 2.322 nguôi có trInh d Dai  h9c 
và sau Dai  h9c, 1.559 nginii trInh d Cao däng và 24 ngix?ñ trInh d Trung cp 
(mon Am nhac, M thut...); THPT có 258 ngithi có trInh d sau Dai  h9c, 1.289 
nguñ có trInh d Dai  h9c; so can b quân 1 giáo diic, giáo viên MN dat  chun là 
79,9%, cp TH là 54,8%, cap THCS là 64,9%. 

V dánh giá theo chun ngh nghip giáo viên näm h9c 2018 - 2019, có 
2.605/10.802 giáo viên dat  loai Tot (26,04%), 6.784 giáo viên loti Khá (67,83%), 
575 giáo viên loai Dat  (5,75%) và 38 giáo viên loai Chua dtt (0,83%). Di vói 
can b quail l, có 178/1.070 nguôi xêp loai Tot (16,64%), 848 ngithi loai Khá 
(79,25%), 43 nguii loai Dat  (4,02%) và 1 nguôi loai Chra dat  (0,09%). 

Nhrn chun bj di ngU can b quail l giáo dic và giáo viên thirc hin 
chuo'ng trInh, sách giáo khoa phô thông mói, tinh dã chi dao  thirc hin t& các van 
bàn chi dao  cUa Trung uo'ng, chü dng xây d'çrng và thrc hin Dê an dào tao,  bôi 
duong nhà giáo, can b quail 1 giáo dye mâm non, phô thông dáp irng yeu cu 
di m9i chucing trInh giáo diic phô thông và thirc hin Lut Giáo diic giai don 
2020-2025 trên dja bàn tinh Lang Smi8; phôi hçip vi các trixOng dai  hçc t ehüc 
các lop lien k& dào tao  trInh d cir nhân9, mçic tiêu den 2025, tinh Lang Scm có 
97% can b quân l giáo dye, giáo viên rnâm non dat  chuân; 90% can b quân l 
giáo dye, giáo viên TH, THCS dat  chuân dào tao;  cir 501 can b quàn l giáo 
dye, giáo viên tham gia chuang trInh bôi duô'ng giáo viên c& can do Bô Giáo due 
và Dào tao  tO chüc; triên khai bOi duô'ng dai  trà  tai  tinh cho 100% can b quãn l 
giáo dye, giáo viên các tnrèng phô thông thirc hin chung trInh giáo diic ph 
thông 2018, v dOi mâi phuang pháp day h9c, kiêm tra dánh giá theo hixing phat 
trin näng lc h9c sinh; áp dmg, khai thac các mO hInh day h9c mói, hiu qua, 
phñ hp vi dc diem cüa tinh Lang Sm °  (so lieu chi tiêt tgi Phy lyc 3 kern 
theo). 

5. Cong tác chun bj co' s& vt chat, trang thit bj cüa các co' s& giáo 
diic ph thông d triên khai chtro'ng trInh, sách giáo khoa mó'i 

8 
Quyt djnh s6 561/QD-UBND ngày 06/4/2020 phê duyt D an dào tao, bi dixOng nha giáo, can b quãn 1 

giáo diic mm non, ph thông dáp 1rng yêu cAu di mâi chirnng trInh giáo diic ph thông và thirc hin Lut Giáo 
dc giai dotn 2020-2025 trên dja bàn tinh Lang Son. 

Tr 2017 dn 2019, 12 lap lien k& dào tio trinh dO ci'r nhân dirçc th chüc ti tinh, 567 h9c viên tham gia. 
10 

Trong hçc näm hc 2019 —2020, C&p TH cO 247 giáo viên c& can các phân môn, 42 t6 trirOng chuyên môn, 38 
can bO quãn 1 giáo diic tham gia bôi di.rong các dçt tp huân, bôi dixOng do BO GDDT t6 chi'rc; 960 CBQL, giao 
viên bi diiOng tai  tinh. Cp THCS CO 469 lircvt tham gia các dt tap huân, bi dizOng do BO GDDT th chac, 2.2 12 
krqt giao vien tham gia các dqt tp huân, bôi &rO'ng do Sâ GDDT to chic, 5.143 hrçit giáo viên tham gia các dt 
tp huân, bOi dirOng do cãc PhOng GDDT to chirc; Cap THPT có 162 hxçt tham gia các dçit tap huân, bôi dizOng 
do BO GDDT t chirc, 1.3 11 hrçit giáo vién tham gia các dçt tp huân, bOi throng do Sr GDDT M chi'rc, 8.13 8 luot 
giáo viên tham gia các dçrt tap  huân, bôi duong do các nhà tnrng tO chrc. Phôi hap vài DHSP Thai Nguyen t 
chac bi duong 6 lap, 180 giáo viên ye tO chi'rc dy hc STEM cho giáo viên cot can các triImg TH, THCS, 
T}IPT. 
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Thçrc hin Quyt djnh s 1436/QD-TTg ngày 29/11/20 18 cüa Thu tithng 
ChInh phu phê duyt D an bâo dam cc s 4t chat cho chixong trInh giáo diic 
mrn non và giáo diic phô thông giai don 20 17-2025, Uy ban nhân dan tinh dã 
ban hành K hotch s 68/KH-UBND ngày 10/4/2019 thrc hin Dê an bão dam 
Ca s& 4t chit cho chuang trInh giáo diic mâm non và giáo dic phô thông giai 
doin 20 17-2020 tinh Lang San. Kinh phi dir kin dâu tu cho ca sr 4t chat giai 
dotn 20 17-2020 là 2.458.165 triu dông (nguôn von trái phiêu ChInh phü là 
1.473.390 triu dng, Chucing trInh miic tiêu quôc gia 298.620 triu dông, ngân 
sách Trung uo'ng cho sr nghip giáo diic 39 1.412 triu dông và ngân sách tinh 
294.743 triu dng). Kinh phi dã duçic giao dê thirc hin là 630.778 triu dông 
(trong do, vn trái phiu ChInh phü là 193.600 triu dông, von h trçi thông qua 
Chuang trInh miic tiêu qu& gia xây dirng nông thôn mcii là 185.600 triu dOng, 
vn ngân sách Trung uang cho sr nghip giáo dic là 60.408 triu, ngân sách dja 
phrnmg là 191.170 triu dOng). 

Miic tiêu dn näm 2025, tinh dci kin du tu xây drng b sung phông h9c 
con thiu và thay th các phOng h9c tam,  phOng mun và phOng ban hen cô 
xung c.p vói 1.192 phOng h9c, 1.142 phOng b môn; thay the, b sung các 
phông chüc nàng, nba v sinh và dâu tu bô sung, thay the trang thi& bj phic vi 
hçc tp cho các trirO'ng phô thông. Uy ban nhân dan tinh dang chi dto rà soát, 
dánh giá 1ai  thu câu thirc tê và xây dçrng Dê an dâu tu ca so 4t chat, trang thiêt 
bj dáp üng yêu câu dOi mOi chuang trInh, sách giao khoa. 

Qua giám sat cho thy, phOng Giao dic - Dào tao  các huyn, thành ph dã 
can cCr vào kê hoach cüa tinh, chü dng xây dçrng kê hoach d chun bj cac diu 
kin ye ca sO 4t chat bão dam phic vçi cong tác dy và h9c lOp 1 theo chuang 
trinh, sách giao khoa mOi. Dông thOi, chi dao  các ca sO giao diic st9r dçing hiu 
qua co sO 4t chat, trang thiet bj dy h9c hin có; xây rng kê hoach du tu ca sO 
4t chat, mua sam bô sung thiêt bj dy h9c thirc hin chuong trInh giao diic ph 
thông 2018 bão dam thiêt thçrc, hiu qua. 

(sd' liçu chi tiit tgi Phy lyc 4 kern theo) 

6. Dánh giá v chtwng trInh, sách giáo khoa giáo diic ph thông và 
vic triên khai thirc hin cüa tinh Ling Srn 

Chuang trInh giáo dc ph thông dugc xây dçrng tren ca sO quan dim cüa 
Dàng, Nhà nuOc ye dôi mOi giao dic và dào tao;  k th'ia và phát trin nhng ixu 
diem cüa cac chuong trInh giao dic ph thông dã cO cüa Vit Nam, dng thii 
tiêp thu thàth tru nghiên ciru ye khoa h9c giáo ditc và kinh nghim cüa nhüng 
nên giao dçic tien tiên trên the giOi nhm tao  chuyn bin can ban, toàn din v 
chat hrng và hiu qua giao dic phO thông; kt hçp dy chü, dy nguOi và djnh 
huOng nghê nghip; gOp phân chuyen nên giao diic nng v truyn thii kin thüc 
sang nên giáo dçic phát triên toàn din câ v phm cht và näng lirc, hài hOa dirc, 
trI, the, m và phát trien tot nhât näng lirc cña h9c sinh. Chuang trInh giáo diic 
phô thông 2018 cO it mOn h9c han so yOi chuong trInh hin hành, dà chü dn 
tinh ket nOi giüa chuang trInh cña các lOp h9c, cp h9c trong trng mOn hc và 
gi1ta cac mon h9c trong trng lOp h9c, cap h9c; bao dam djnh huOng thing nbt 
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và nhüng ni dung giáo ditc c& lOi, bt buc di vii hçc sinh toàn quc, dng 
thii trao quyn chü dng, trách nhim cho dja phuo'ng và nhà trii1ng trong vic 
1ira ch9n, b sung mt so ni dung giáo diic phü hçip vi dôi tuçing hçc sinh và 
diu kin thrc t cüa dja phuo'ng, cüa Co s& giáo dic. Qua do, to diêu kin cho 
các Co sà giáo diic chü dng trong hot dng quail 1 chuyên môn, phát trién 
chuang trInh giáo ditc den tmg khôi hrp, timg lOp, timg nhóm dôi tuçmg hQc sinh 
và tüng h9c sinh. 

TInh dn thi dim giám sat, co bàn các Co s& giáo dic dã hoàn thành vic 
dec, nghiên cüu các b sách giáo khoa lOp 1 mâi, dang triên khai vic son giàng, 
dy thI dim, buóc dâu dã có nhtmg dánh giá co bàn dôi vâi các b sách giáo 
khoa lOp 1. NhIn chung, các b sách giáo khoa mói dã dixçic B Giáo d'çic và Dao 
tto phé duyt du có thiêt kê mi me, hap dn ye hInh thüc, câu tthc, kênh hmnh, 
kênh chü dçp, rô rang. Ni dung hen thüc có sr phân hóa, sap xêp theo trt tçr 
chü d, cách dn dt h9c sinh khám phá kiên thüc mcci, cách to chcrc dy hc to 
hirng Các b sách dáp rng tot yêu câu cüa chuong trInh giáo diic phô thông, 
du hithng ti mic dIch cn dtt theo thông dip cüa tirng b sách. Tuy nhiên, con 
tn ti mt s hn chê nhu: LuçTng kiên thüc dua vào các bài h9c cOn nhiêu so 
vci nàng 1irc cüa h9c sirih lOp 1, phân ion các b sách con ntng v hInh ành, kIch 
ci ành ion d gay sçr mat chi cho hc sinh; vic mi trithng thành ip 01 Hi 
dng 1ira chn sách giáo khoa mOi và mi co 50 giáo diic trén cüng dja bàn liia 
chçn các b sách giáo khoa khác nhau së ânh hithng den vic trao dôi, h9c hOi 
kinh nghim giüa các giáo viên, các cuc thi giáo viên giói, sinh hoat chuyên dé 
Cp huyn, cp tinh së khO khàn trong qua trinh trien khai thirc hin; khó khän 
cho h9C sinh khi Chuyen tü don vj tmOng nay sang h9C tp 0 don vj trumg khác 
không h9c cüng b sách. 

Qua giám sat cho thy, tinh Ltng San dA chü dng, chi dao  trin khai, kjp 
thM, hiu qua dôi v0i vic thrc hin chuo'ng trInh, sách giáo khoa phô thông mOi 
giai doan 20 15-2020. Van bàn chi do, huOng dn duqc ban hành kjp thii, bám 
sat van bàn chi dao  cüa Trung uang, l trInh thirc hin, các tiêu chI ch9n sách rO 
rang, phü hçTp vOi 1 trInh chung cüa Ca nuOc yà thçrc t dja phuong. Cong tác 
tham mini van bàn, to chüc bien sotn tài lieu giáo diic dja phuang trong chuong 
trInh giáo d1iC phô thông duçic trien khai barn sat các van bàn chi dto và dung 
lien d d ra. lily ban nhân dan tinh dã Chi dao  các dja phuong tin hành rà soát, 
xác djnh thu cu dâu tu co sO 4t chat, trang thiet bj phçic vi cOng tác dy và 
h9c, chun bj ban hành Dê an dâu tu co sO yât chat nhäm chü dng chun bj các 
diêu kin thirc hin chuong trInh giáo dic phO thông và sách giáo khoa mOi. 

In. DANU GIA CIIUNG 

1. Két qua dã dit dtrqc trong vic thirc hin Nghj quyt 88/2014/QH13, Nghj 
quyét 51/2017/QH14 

1.1. V the?  chê' hóa Nghf quye?t so' 88/2014/QHJ3 và Nghj quyé't sO' 
51/201 7/QH14 cza QuOc hi và các van ban hu'O'ng dan cüa Trung u'o'ng 
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Tinh Lang Son dâ chü dng, tIch cir chi do S& Giáo diic và Dào tto trin 
khai th%rc hin dy dñ các ni dung trong Nghj quyêt so 88/20 14/QH13; so 
51/2017/QH14 và các van bàn cüa Trung uong trong vic chuân bj, triên khai 
chuong trInh, sách giáo khoa ph thông mói; xây d%rng kê hotch và to chüc triên 
khai thrc hin k hoich, kjp thii có nhtmg diu chinh can thiêt, dä ban hành các 
van bàn chi do phü hçp vôi diu kin thçrc t trên dja bàn tinh, thirc hin lông 
ghép vào các chuong trInh, k hoach, dê an phát triên kinh tê - xâ hi hang nàm 
cüa tinh, bào dam dt miic tiêu d ra, gop phn nâng cao chat lucing giáo dic và 
thiic dy phát trin kinh t - xã hi; dng thai, triên khai xây drng Dê an dâu tu 
co s& vt cht, trang thit bj dy h9c cho trithng mâm non, phô thông Cong 1p 
giai dotn 202 1-2025 (dir kiên ban hành trong qu IV/2020). 

D thçrc hin các miic tiêu, quan dim chi dto cüa Dàng và Nhà nuóc v 
di mói chuong trInh, sách giáo khoa giáo dçic phô thông, ngành Giáo dic và 
Dào tto cita tinh cIa chü dng trin khai tuyên truyên, quail trit h9c t.p, nghiên 
cü'u chucmg trInh giáo dic phô thông 2018 trong toàn ngành. Tham gia gop dir 
thào Thông tu huàng dn hra chn sách giáo khoa cüa B Giáo diic và Dào tao; 
t chirc tp hun cho can b quãn l giáo diic, giáo viên cot can ye thirc hin 
chucing trInh giáo dçtc phô thông 2018 và to chüc dy h9c STEM theo djnh 
hithng giáo dçic phô thông mcii; huO'ng dn các nhà tru?ing thành 1p Hi dông 
l%ra ch9n sách giáo khoa, triên khai d9c, nghiên c1ru, son và giàng thi diem 
chuong trInh sách giáo khoa lOp 1 mcci tü do dánh giá uu diem, nhuqc dim cüa 
các b sách dê tt'z do la ch9n b sách cho phü hçp vi tInh hInh, diêu kin cüa 
dja phucmg và co s& giáo diic. 

1.2. Vê' cong tác trié'n khai, td chi'c thy'c hiçn 

V co bàn, cIa bào dam sir länh dao,  chi  dao  và quàn l cüa cp u, chInh 
quyên các cap, sir phôi hqp chat the, dông b, hiu qua giüa các ngành, các cp 
và cã h thông chInh trj trong vic triên khai, tO chüc thçrc hin di m91 chuong 
trInh giáo diic phô thOng, sách giáo khoa. 

Cong tác tuyên truyn các chü truang cUa Dàng v di mi giáo dic và dào 
tao duoc thçrc hin tot và dat  hiu qua, tao  duc sr dng thun, tin tuOng cüa xä 
hi dôi vi sir nghip dôi mâi can bàn, toàn din giáo dic và dào tao,  truôc ht là 
vic dôi mñ chuong trInh, sách giáo khoa giáo diic ph thông. 

Chit luçing di ngü nhà giáo và can b quàn l giáo diic tirng buóc duçc 
nâng len; co s& 4t chat, trang thiêt bj dy h9c & các nhà tru&ng tip tic dugc du 
tu theo huóng kiên cO hoá, hin dai  hóa, chun qu& gia d th'rc hin chuong 
trInh giáo diic phO thông và sách giáo khoa mói. 

COng tác quàn l và các hoat dng giáo diic tai  các nhà tnrO'ng trng bu&c 
duqc dôi mâi theo huàng tIch crc, tiêp cn theo djnh huOng di mâi chuong 
trInh, sách giáo khoa; thtrc hin rà soát, tinh giãn, tránh chng chéo ni dung giáo 
dic, phát triên chuo'ng trInh mon h9c a tat cà các cp h9c; di môi phuong pháp 
day h9c, kiêm tra dánh giá theo djnh hu&ng phát trin nang lirc h9c sinh, áp ding 
các mô hInh to chüc dy h9c hin dai,  các phuong pháp day h9c tIch ciic, t chüc 
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t& các hot dng trâi nghim, nghiên cru khoa h9c, djnh huóng ngh nghip; 
quan tam cong tác pht d?o  cho h9c sinh yêu kern, bôi duông hQc sinh giOi, giáo 
diic dao  düc, 1i sng, k5 näng sOng, giáo ditc pháp 1ut cho h9c sinh phô thông; 
giáo diic i nhà tnrng kt hgp v9i giáo diic & gia dInh và xä hi; tang cu?mg üng 
diing cong ngh thông tin trong dy h9c và quán 1 giáo diic; cong tác biên soan 
và t chüc thirc hin ni dung giáo dic dja phuo'ng trong chuang trInh giáo dc 
ph thông 2018 dang duqc triên khai thçrc hin dông b trên toàn tinh. 

Cong tác chun bj các diu kin bão dam thirc hin chrnmg trInh, sách giáo 
khoa lap 1 theo dñng thii gian di kiên cüa B Giáo diic và Dào tto dang thrçic 
tinh trin khai thrc hin theo dung 1 trInh, bâo darn tiên d(. 

1.3. Tác 1ç5ng, hiçAu  qua cña Nghj quyeA't  sá 88/2014/QH13 và Nghj quyé't so" 
51/201 7/QH14 Mi vái giáo dyc phô thông 

Nghj quyt s 88/2014/QH13, Nghj quyêt so 51/2017/QH14 cüa Quc hi 
là c s& cho vic tiêp tic dôi mOi chuong trInh, sách giáo khoa giáo dçic ph 
thông nhm nâng cao chat luçing và hiu qua giáo diic ph thOng, di mâi rniic 
tiêu, ni dung, phuong pháp và hInh thüc to chüc giáo diic, thi, kiêm tra, danh giá 
ch.t hxçing giáo diic theo yêu câu phát triên phâm chat và nàng hrc h9c sinh; khc 
ph%lc tInh trng qua tãi; tang cung thirc hành và gän v&i thrc tiên cuc song. 

Chuong trInh giáo dçtc ph thông 2018 quán trit dy dü quan dim tIch 
hçip trong thi& k chuong trInh giáo diic, có nhftng mon h9c và hoat dng giáo 
diic mang tInh tich hqp, cho phép h9c sinh ducic tr ch9n mon h9c và phân lung 
hu&ng nghip s&m; djnh huâng phircmg pháp giáo diic tIch circ, tao  diêu kin cho 
h9c sinh tir phát hin näng 1?c,  nguyen v9ng cüa bàn than, rèn luyn thói quen Va 
khà nàng tir h9c, phát huy tiêm näng, 4n diing hen thüc, k5 näng dã tIch lüy 
duçic dê phát triên, tao  nguOn nhan 1rc chat luçmg cao v&i nên tang van hóa, tn 
thüc và k5 näng vQng chäc, thIch rng tru&c biên dng cüa thiên nhiên và xà hi 
nhàm bâo dam sr phát triên ben vci'ng, dáp irng yêu câu hi nhp qu& t. 

Vic trin khai mOt  chuong trInh, nhiu b sách giáo khoa, giao quyn 
ch9n sách cho các nhà tmè'ng tao  luthng m&, giüp các nhà tru&ng hra chçn sách 
giáo khoa phü hcip vâi diêu kin thirc tin cüa nhà trtxèng, dng th?yi gop phn 
nâng cao näng hrc cüa di ngü can b quàn l giáo diic, giáo viên tham gia Hi 
dOng thrn djnh, hra chçn sách giáo khoa; t?o  co hi cho nhiu t chüc, cá than 
tharn gia vào biên soan sách, thüc day xã hi hóa giáo dçic, tang tInh canh  tranh 
ye chat luçing sách giáo khoa phçic vçi chuong trInh giáo dçic ph thông 2018. 

2. Khó khãn, hin ch và nguyen nhân 

2.1. M3t sO' khO k/ian, hgn ché' 

Vic du tir b sung, nâng co s& 4t cht, trang thit bj phitc vii dy va 
hoc cOn gp nhiki khó khän. SO phOng h9c ban kiên c phOng tarn  cOn nhiu; 
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phông chCrc näng, phông hçc b mon (mon Ting Anh và mon Tin hoc) chua dü 
dáp i'rng yêu cu thirc hin cFuiong trmnh giáo dic phô thông 2018' 1 

Mt b phn di ngfl giáo viên chua dat  chun trInh d dào tao;  phuong 
pháp dy h9c cüa nhiu giáo viên con chm dôi mcci, thiêu sang tao,  chua linh 
hoat nên chua dy manh  hiu qua cüa dy hçc. Cong tác bôi duo'ng thithng 
xuyên, tr nghiên clru hçc tp nâng cao näng içrc chuyên môn, nghip vii cüa giáo 
viên chua thirc sr hiu qua, chua phát huy tInh chü dng, tIch circ cüa bàn than. 
HtU ht các huyn, thành ph thiu giáo viên b mon Tin h9c12  nén vic triên 
khai chizang trInh giáo dic phô thông 2018 së gp khó khän. 

Cong tác quân 1 nhà tnring a mt s Co s& giáo diic cOn thiu linh hoat, 
sang tao;  cong tác thanh tra, kiêm tra chü yêu tp trung vào thanh tra hành chInh, 
thiu s'ix tu vn triic tiêp ye chuyên môn, nghip vli, cong tác kiêm tra ni b 
trong các nhà tru0ng chua thrc sir quyêt 1it, chua thiic day dOi mâi cong tác 
quail l, tO chüc day và h9c. 

Cong tác dào tao,  bi duthig giáo viên, dc bit là bi durng näng lc cho 
giáo viên ngoi ng dat  kêt qua chua cao so vói yêu câu cüa Dê an dy và h9c 
ngoi ng trong h thông giáo diic quôc dâ&3. DOi vai mOn Tiêng Anh lop 1 theo 
chuo'ng trInh sách giáo khoa mâi, hin nay vic nghiên cru, tO chrc dy thrc 
nghim cho h9c sinh con g.p khó khän bâi chua cO dü sách giáo khoa và tài lieu 

cho giáo viên nghiên ciru nên chua có dánh giá toàn din v uu dim, nhuçic dim 
cüa tt'rng b sách14. 

2.2. Nguyen nhân cüa nhcmg khó k/ian, hgn ché' 

Diu kin ngân sách cüa tinh cOn han  ch nên khO khàn trong vic du tu 
nâng Co Sa 4t chat, trang thiêt bj day hQc & các tnrng; dan cu phân b 
khOng t.p trung, sO lucing trung h9c nhiêu, cong tác rà soát, sp xp, diu chinh, 
hoàn thin quy hoach mng luôi tnr&ng lOp h9c, sap nhp tnr&ng lOp cOn gp khó 
khàn do dja bàn mien nñi, biên giói nên cOn nhiu dim tnrOng lé, s luqng h9c 
sinh khOng dOng dêu nên vic du tu cOn phân tan, dan trâi, chua duc dng b a 

các cap h9c. Cong tác huy dng xä hi hóa nguOn lirc tài chinh & tinh min nüi, 
bien giói cOn nhiêu khó khàn nen kinh phi chü yu dtra vào ngân sách nhà nu&c. 

Diêu kin, co hi và dng lirc tir h9c, tr nghiên cüu cUa giáo viên cOn han 
che; nhieu giáo vien chua tich cçrc tr h9c nâng cao trInh d dáp üng yêu cu di 
m&i, mt sO lãnh dao  nhà tru?mg chua duqc tham gia các khóa h9c ye quân l. 

"Theo Báo cáo cüa Ban Chi dao  di mài chucmg trinh, sách giáo khoa GDPT tinh Lang Sen; Uy ban than dan 
các huyn: VAn Lang, DInh Lap, Chi LAng, VAn Quan, BAc Scm... 

nay, cp TH và THCS dang thc hin day  và h9c tr ch9n mon Tin hçc. Tuy nhiên, khi thirc hin chumig 
trinh gino diic ph thông 2018, mon Tin hçc s là mOn hçc bAt buOc, quy dh sO tit day cii th nhu sau: Cp TH 
mon Tin hçc và Cong ngh lap 3,4,5 vài thOi hrçmg 70 tiêt/nAm h9c/khOi lap;  cap THCS tir lap 6 dn lap 9 vài 
thai hrcrng 35 ti&/nAm hçc/khôi lap;  vâi th&i hrqng tiét dy so vài sO hrçxng giáo viên hin cO & tirng cap h9c trên 
toàn tinh (cap TH CO 52 GV/193 trixäng; cap THCS cO 70 GV/254 tri±ng) s dn den tlnh trang thiêu giáo vien b 
mon Tin h9c. 
'3 Theo Báo cáo cüa Uy ban than dan huyn DIrih Lap, Binh Gia, thành phô Lang Scm... 
14  Theo Báo cáo cüa Uy ban than dan thành phô Lang Scm, Trtrng TiOu h9c Vinh Trai, thàiih phô Lang San. 
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Hin nay, các nhà xut bàn chua cung frng dü si luçing sách bàn giy cho 
các co' s& giáo diic nên ành hu&ng dn tiên d nghiên ci1ru, to chüc soan giâng và 
dy thirc nghim cho chuong trInh, sách giáo khoa mcci cüa mOn Tiêng Anh lcp  1. 

3. Giãi pháp khc phiic 

Tip tiic tang cithng sir lânh dao,  chi  dao  và quàn 1 cüa Cp u, chInh 
quyn các c.p; sir phi hçp chit chë, dông b, hiu qua gicta các ngành, cap 
và câ h thng chInh trj trong vic thçrc hin dôi miii chuo'ng trmnh giáo dçic phô 
thông, sách giáo khoa. TIch cicc dôi mói ni dung và phuo'ng thüc tuyên truyên 
nhäm tao  sr dOng thun, tin tu&ng cüa xâ hi dôi vi sr nghip dôi m&i can bàn, 
toàn din giáo diic và dào tao,  trLró!c hêt là vic dôi mâi chuong trInh và sách giáo 
khoa pM thông. 

Chü tr9ng, quan tam xây dirng và nâng cao cht luçxng di ngü nhà giáo và 
cong chirc quân l giáo diic dáp rng yêu câu dôi miii giáo diic. Tang cuO'ng cong 
tác giáo diic chInh trj, tu tu&ng, giáo dic, rèn 1uyn bàn linh chInh trj, dto düc 
ngh nghip cho di ngü can b quail 1 giáo diic, giáo viên, ngän ngira suy thoái 
ye tu tu&ng, chinh trj, dao  düc, lôi song trong di ngü. Tiêp tçic rà soát, sap xp 
và tinh giàn di ngü bào dam dü ye so krçing, dOng b ye co' câu, dat  chuân ye 
trInh d dào tao,  chuân nghê nghip và tiêu chuân chüc danh nghê nghip; ch 
tr9ng cong tác dánh giá gàn vci dào tao  bôi duo'ng, sü diing và dãi ng; xây dmg 
di ngü nhà giáo, can b quail l giáo dc mâu mirc ye phâm chat, dao  düc, tam 
huyêt và trách nhim vâi nghê, giOi ye chuyên mOn, nghip vçi. 

Tip tçic di mi ni dung, phuo'ng pháp giáo dçtc, coi tr9ng phát trin toàn 
din Ca ye phâm chat và näng hrc, hài hôa düc, trI, the, m5 và phát huy tot nhât 
tiêm näng cüa hc sinh. Tp trung phát triên chuong trmnh nhà trtxô'ng, thiêt kê và 
to chüc các boat dng giáo diic trong và ngoài nba truing gàn viii san xuât kinh 
doanh cüa dja phuo'ng; to chüc các hoat dng giáo dçic dao  due lOi sng, k näng 
sOng, giáo diic the chat, sang tao  khoa h9c k thut cho h9c sinh. Thrc hin di 
mói kiêm tra và dánh giá kêt qua giáo dic, dào tao,  bào dam trung thcc, khách 
quail, khac phiic bnh thành tIch. Nang cao chat lug, hiu qua cOng tác pM 
bien, giáo dc pháp 1ut, tu yân bce dung, cOng tác phân 1ung hçc sinh sau 
THCS, djnh hung nghê nghip cho hc sinh THPT. Tang cung t chüc các 
hoat dng nang cao the chat, the dic the thao, các boat dng van boa, van ngh 
cho hc sinh, sinh yiên. 

Rà soát, sp xp h tMng tmông, Rip phü hçip vâi nhu cu và diu kin 
thirc te, báo dam quyên igi hc tp cho hc sinh yà phü hcip yeu cu phát trin 
kith te - xã hi, gn yyj  mic tiêu xây chmg nông thôn mói. U'u tien ngun l%rc 
dâu tu co' sâ 4t cht truông ló'p theo huàng dông b, chun hóa nh&m nâng cao 
chat luçxng giáo dc yà dáp ifmg các yeu câu dOi mói chuang trInh giáo diic pM 
thOng. 

Dy manh  cOng tác xã hi boa, buy dng các ngun lc cham lo cho phát 
triên giáo dye; tIch crc hgp tác vâi các tnrmg dai  hoc, các t chüc trong và ngoài 
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rnthc nhm thu hut các ngun lirc du tu, tài trçi, giáng day, nghiên cüu, üng diing 
và chuyn giao khoa h9c giáo diic và khoa h9c quán 1 

IV. BE XUAT, MEN NGH! 

1. Bi vói Quc hi 

Tip tic thçrc hin hiu qua cong tác giám sat vic thirc hin chucing trInh, 
sách giáo khoa theo Ngh quyêt so 88/2014/QH13 vàNghj quyêt so 5 1/2017/QH14; dê 
nghj Quc hi xem xét t chüc thrc hin giám sat chuyên dé "TInh hInh thrc 
hin vic uu tiên h trq du liz kinh phi cho các dja phuing mien nui, hái dão, 
vüng dng bào dan tc thiu s& ving Co diêu kin kinh tê - xã hi khó khàn, dt 
bit khó khän d bâo dam diu kin ti thiêu thçrc hin dôi mi chuong trInh, 
sách giáo khoa giáo diic phô thông" trong then gian tâi. 

Ban hành các nghj quy& phát trin giáo diie mang tinh dtc thu cho vüng 
dan tc thiu sé, min nüi; trong do wi tiên các nguôn hrc cho vic phát triên giáo 
diic ph thông vting dan tc thiu sO, mien nüi. 

2. Bi vói ChInh phü 

D nghj ChInh phU nghiên cüu phucmg an quân 1 giá sách giáo khoa phü 
hqp vi diu kin kinh tê - xã hi cüa nuc ta. Dông theni, trmnh cap có thâm quyên 
xem xét b sung mt hang sách giáo khoa vào danh miic Nba nuóc djnh giá theo 
quy djnh ti Luat Giá nhàm diéu tiêt giá bâo dam Cong bang gifla các nhà xuât 
ban và thc hin mc tiêu ye an sinh xã hi, dc bit cho các khu c mien nüi, 
hái dào, ving dOng bào dan tc thiêu sO và yang có diêu kin kinh t - >a hi khó 
khän. Co chuong trInh riêng cho phát triên giáo dic khu vçrc min nüi, ng dan 
tc thiêu so, nhäm bào dam diêu kin tiêp can  giáo dçic thuan lçii cho h9c sinh & 
cac vüng nay, trong do có tinh Lang San. 

D nghj Chinh phü h trV ngun vn cho xây drng phông hçc thông 
thuenng, phông phic vç hçc tap, phông to chüc an, phông hành chInh và kinh phi 
dành cho mua sam trang thiêt bj phic vi hçc tp tti các nhà tnr?Yng. 

D nghj Chinh phü chi do các Bi, ngành lien quan trong vic giao bien 
chê giáo viên, nhân viên & các nhà tnrO'ng phü hçip vôi diu kin dc thu cüa 
ngành Giao dic; thrc hin dOng b ca ch& chinh sach thçrc hin chucing trInh 
giáo diic phO thông 2018; yêu câu các nhà xuât bàn dy rthanh vic cung üng 
sach giáo khoa dc bit là sách giáo khoa mOn Ting Anh 1&p 1 theo chuang trInh 
giáo diic phO thông näm 2018. 

D nghj Chinh phü s&m ban hành Nghj djnh hu&ng dn vic thc hin 
Luat Giáo diic näm 2019; dông theni, chi do các B có lien quan ban hành các 
thông tu hu&ng dn truâc khi Luat Giáo d'iic có hiu 1rc thi hành tr ngày 
01/7/2020. 

3. Bi vO'i Bçi Giáo dye và Bào to 

D nghj BO Giáo diic và Dào to s&m Co huóiig dn trong cong tác kim 
tra, rà soát lai các danh m%lc thiêt bj dy h9c và tiêu chun bàn gh h9c sinh ph 
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thông d sóm ban hành danh mic thit bj dy h9c, clap irng yêu câu trién khai 
chrnmg trinh giáo dçic ph thông 2018; dông thêd, xem xét bô sung trang thiêt bj 
dy h9c hin dti, üng diing Cong ngh thông tin phü hqp vói xu huóng phát triên 
hin nay bâi chuong trInh giáo dçic phô thông hin hành và chucing trInh giáo diic 
phô thông 2018 có nhiêu diem khác bit15. 

Xem xét trInh ChInh phü b tn ngun kinh phi h trç cho tinh Lang Scm 
trong vic du tu cci s& 4t chat, mua sam trang thiêt bj dy h9c dê triên khai Dê 
an du tu cci si 4t cht, trang thiêt bj cho các tru?mg mm non và phô thông 
cong 1p giai don 202 12O2516  nhäm dáp üng nhu câu dy và h9c theo chucing 
trinh giáo diic mâi. 

Tip ttic hithng din vic 1ra ch9n sách giáo khoa ph thông các cp h9c dê 
thrc hin kjp th?ii, theo dung 1 trInh phü hçTp vâi Lut Giáo diic 2019 sê có hiu 
1c thi hành tr ngày 0 1/7/2020. Chi dio Ban Quàn 1 các dir an lien quan phôi 
hçrp chat chê viii các tinh, day nhanh tiên d biên soan tài 1iu dja phuang. 

4. Di vói Hi d1ng nhãn dan, Uy ban nhân dan các cp 

D nghj Hi dng nhân dan các cp tip tic tang cu&ng hott dng, giám 
sat vic thrc hin các Nghj quyét cüa Quôc hi, kjp thai phân ánh, có kiên di 
vó'i Uy ban nhân dan các cap, các cci quail, to chüc httu quan d cüng trién khai 
thic hin chucmg trInh giáo dic phô thOng, sách giáo khoa mcci phü hçip vâi diu 
kiên thuc tê, dem lai hiêu qua thiêt thuc, dat ducc muc tiêu Nghi quyêt so 
88/2014/NQ-QH13 và Nghj quyêt so 51/20171NQ-QH14 cüa Quôc hi dà dê ra. 

Can cü van bàn quy djnh chi ti& huó'ng dn thi hành cüa Trung ucrng 
nghiên cüu xây drng co che, chinh sách dc thu phü hçp vói diêu kin kinh tê - 
xã hi cüa tinh nhàm h tnçi, thüc day phát tnien giao dic khu c khó khan, dc 
bit khó khan dê nang cao trInh d chuyen mon di ngU can b quàn 1 giáo dçic, 
giáo viên, nhân viên;bô sung co s& 4t chat cho các trung dê dt tiêu chi truông 
chun Qu& gia17. 

5. Dôi vói Ban Chi dto d!ii m&i chiro'ng trInh, sách giáo khoa giáo diic 
phô thông tinh Ling So'n 

D nghj Ban Chi dao  tip tçic nghien ciru, tham mru d xut vi Uy ban 
nhan dan tinh các giâi pháp hiu qua e nâng cao chat luçing cong tac trin khai 
dôi m&i, chuang tnInh sách giáo khoa mcii theo dung quy trInh và tin d nhm 
bào dam các diOu kin triên khai th'çrc hin dy và h9c chuang trInh sách giáo 
khoa mói lcp  1 theo dung thai gian d kien. 

Trong cong tác bien son tài lieu giáo dc dja phuo'ng, d nghj barn sat các 
van bàn chi dio, hurng dan, các quy djnh cüa pháp 1ut nhu Lut Xut bàn, Lut 
Si hihi tn tue..., ci the hóa duçic mc tieu cüa Chucmg tnInh giao diic ph thông 
2018, thông nhat trong toàn bc h9c phO thông, bâo dam tinh lien thông và có 

'5 Theo Bão cáo cUa Uy ban nhân dan huyn Lc BInli, Tràng Dinh. 
16  Theo dé xuât ti Báo cáo so 153/BC-UBND ngày 23/4/2020 cüa Uy ban nhân dan tinh Lang Sm ye Kêt qua rà 
soát vá d xut nhu câu dau tu ca s vat  chat cho giáo diic giai doan 202 1-2025. 
17 

Theo Báo cáo cüa Uy ban nhân dan cac huyn: Bc San, Dmnh Lap,  Tràng Djnh. 
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tInh m&, ni dung thiêt thc, phü hçip vâi diu kin thirc tê, dê giáo viên và hc 
sinh 4n diing, cp that, b sung các thông tin mói phü hçp vói các c s& giáo 
dic trong tinh và lam cci s dánh giá kêt qua giáo dic h9c sinh. 

6. Di vó'i truô'ng Tiu hyc Vinh Tr&ti, thành ph Ling So'n 

D nghj Hi ding 1ira ch9n sách giáo khoa cüa nhà trueing tip tiic nghiên 
cim các b sách giáo khoa lop 1 theo chuong trInh giáo diic phô thông 2018, to 
chüc soan giâng và thirc hin giáng thI diem, có dánh giá sat th'çrc, toàn din uu 
diem, nhuqc diem cüa các b sách dê 1?a  ch9n nhttng b sách chat luçing, phü 
hçip vii dja phumig và Co s& giáo dic. 

Tang cu&ng trao di kinh nghim thông qua sinh hoat cüa các t chuyên 
mon và tang cuèng cOng tác kiêm tra, giám sat trong nhà tnr?mg v chuyên d 1ira 
ch911 sách giáo khoa lap 1 theo chucxng trInh giáo diic phô thông 2018. 

Trên day là báo cáo k& qua giám sat chuyên d "TInh hInh thrc hin Nghj 
quyêt so 88/2014/NQ-QH13 và Nghj quyêt so 5 1/2017/NQ-QH14 cüa Quc hi 
ye dôi mdci chrnmg trInh, sách giáo khoa giáo dic phô thông giai doan 20 15-
2020" trên dja bàn tinh Lang Son.!. 

No'i nhçin: 
- Uy ban VHGDTTNQH14 (de b/c); 
- TT Tinhñy (dé b/c); 
- TT HDND, UBND, UBMTTQVN tinh; 
- Vii PVBDGS, VPQH; 
- B Giáo dic và Dào tao; 
- Ban VHXH, }IDND tinh; 
- BCD di mâi CT,SGKGDPT tinh; TPLS; 
- Các VP: TU, HDND, UBND tinh; 
- Sä Giáo diic và Dào tao  tinh; 
- UBND TPLS và các huyn: Hüu Lung, Chi Lng, 
Cao Lc, Lc Bmnh, DInh Lop, Van Quan, Thing Djnh, 
Binh Gia, BAc Son, Van Lang; 
- Thành viên DGS; 
- Tnrông tiêu bce Vinh Trai, TPLS; 
- DBQH khóa XIV tinh; 
- PCVP DDBQH tinh; 
- CV VPDDBQH tinh; 
- Luu VPDDBQH,NQL  
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DOAN Dd 

Phy hjc 1 
DANH MUC VAN BAN 

(Kern theo Báo cáo s6 -14' /BG-DGS ngày'/i7v' 6/2020 cza Doàn giám sat,) 

Stt Co quan ban hành S, k hiu Ngày, 
tháng, 
nãm 

Ni dung! TrIch yu 

01 UBND tinh Ltng Soii 68 /KH-UBND 10/4/20 19 
K hoach thuc hiên D an bão dam ci s vat cht cho chumg trInh giáo d11c mâm 

., 
non va giao diic phô thông giai don 20 17-2020 tinh Lang Sm 

02 UBND tinh Lang Scm 904/QD-UBND 17/5/20 19 
Phê duyt D an thI dim trin khai giáo dic STEM or mt s truO'ng phô thông trên 
dja bàn tinh Lang Scm clap irng chuang trInh giáo diic ph thông mâi 

03 UBND tinh Lang San 119 /KH-UBND 12/7/20 19 
K hoach thijc hin Quy& djnh s 522/QD-TTg ngày 14/5/20 18 cUa Thu tuâng 
ChInh phU phê duyt D an Giáo diic huàng nghip và djnh huOng phân luông hçc 
sinh trong giáo diic pM thông, giai doan 2019 — 2025 

04 UBND tinh Lang San 122 /KH-UBND 12/7/2019 Trin khai thirc hin chuang trInh giáo ditc pM thông mài 

05 UBNID tinh Lang Scm 1S6IKFI-UBND 13/9/20 19 

Kê hoach triên khai thijc hin K& 1un s51-KL/TW ngày 30/5/20 19 cUa Ban 
BI thu Trung uong Dáng vtip t1ic thirc hin Nghjquyt Hi nghjTrung uang 8 
khOa XI vMi mài can bàn, toàn din giáo dic và dào tao,  dáp 1rng yéu cu cong 
nghip hóa, hin di hOa trong diu kin kinh t thj trrnmg djnh huàng xä hi chü 
nghia và hi nhâp quc t& 

06 UBND tinh Lang San 163 /KH-UBND 4/10/20 19 Biên soan, thm djnh tài 1iu giáo diic dja phixcing 

07 UBND tinh Lang San 1924 /QD-UBND 9/10/2019 
V viec thành 1p Ban biên sotn tài lieu giáo diic dja phucrng dtp trung h9c ca sâ, 
trung hçc phô thông trong chuang trInh giáo diic pM thông 
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08 UBND tinh Lang San 273 1/QD-UBND 30/12/20 19 
Thành 1p Ban Chi dto di mâi chucmg trInh, sách giáo khoa giáo diic ph6 thông 
tinh Lang San 

09 UBND tinh Lang San 518/Q- 31/3/2020 
Ye viêc ban hành Tiêu chi lixa chon sách giáo khoa trong các ca s giáo diic phô 
thông trên cija bàn tinh Lang  San näm hçc 2020 — 2021 

10 UBND tinh Lang San 561/QD-UBND 6/4/2020 
Phê duyt d an dào tao,  bôi duong nhà giáo, can b quãn 1 gião diic mm non, phô 
thông dáp iirng yeu cu di mâi chuang trmnh gião dic ph thông và th?c hin Lut 
Giáo dc giai doan 2020-2025 trên dja bàn tinh Lang San 

11 Sâ GDDT Lang San 2529/SGDDT-GDTXCN 21/10/2019 Trin khai k hoach bi duOng giáo viên ph thông cot can näm 2019 

12 Sâ GDDT Lang San 1 1/SGDDT-GDTH 3/1/2020 
T chirc thuc nghim dy h9c, hoat dng trài nghim theo chü d STEM cp tiu 
hoc näm h9c 2019-2020 

13 S GDDT Lang San 394/SGDDT-GDTrH 27/02/2020 Chun bj cho biên soan tài 1iu giáo diic dja phuang cp TITICS, THPT 

14 S& GDDT Lang San 459/SGDDT-GDTH 5/3/2020 
T chüc Hôi thão lua ch9n sách giáo khoa theo Chucing trInh GDPT 20F8; näm h9c 
2019-2020 
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DO! NGU GIAO VIEN C€ S GIAO DUC PHO THÔNG NAM HQC 2019-2020 
S Iiu tmnh dn ngày 01/9/2019 

(Kern theo Báo cáo sd 4'j-1 /B3-DGS ngày4q/  6/2020 cña Doàn giárn sat,) 

Phu inc 2 

TT Huyn/TP 

Tiêu hQc Trung hQc cr s& Trung hQc ph thông 

Tong 

Cong 1p Tir thçic 

Tng 

COng 1p Tir thiic 

Tng 

COng Ip Ttr thiic 

So 
luong 

Thiu Thira 
So 

1uqng 
T'1 
(%) 

So 
li.rcrng 

Thiu Thi'ra 
So 

hxqng 
TS'1  
(%) 

So 
luqng 

Thiu Thira 
So 

luqng 
T'1 
(%) 

SO 
hrcing 

Tl 
(%) 

S6 
htcmg 

Tl 
(%) 

56 
lwcrng 

T) l 
(%) 

SO 
lwcrng 

T l 
(%) 

So 
1ucrng 

Tl 
(%) 

S 
hecing (%) 

1 Bc Son 488 488 15 3.0 0 0 0 0 319 319 0 0 0 0 0 0 113 113 2 1.7 0 0 0 0 

2 BInhGia 567 567 23 4 0 0 0 0 334 334 28 0 0 0 0 0 104 104 0 0 0 0 0 0 

3 CaoLôc 544 544 38 7 0 0 0 0 453 453 10 0 0 0 0 0 176 176 6 3.3 0 0 0 0 
4 ChiLáng 515 515 30 5.5 0 0 0 0 342 342 17 0 0 0 0 0 165 165 4 2.4 0 0 0 0 
5DInhLp 340 340 9 3 0 0 0 0 183 183 7 0 0 0 0 0 50 50 1 2.0 0 0 0 0 

6HUuLüng 692 692 14 2.0 0 0 0 0 553 553 3 0 0 0 0 0 191 191 7 3.5 0 0 0 0 
7 Lôc BInh 670 670 45 6.3 0 0 0 0 451 451 31 0 0 0 0 0 172 172 4 0 0 0 0 0 
8TPLangSan 398 398 11 3 0 0 0 0 337 337 2 0 0 0 0 0 289 273 8 2.8 0 0 16 0 

9TrângDjnh 393 393 15 3.7 0 0 0 0 332 332 16 0 0 0 0 0 105 105 4 0 0 0 0 0 

10 Van Lang 348 348 47 12 0 0 0 0 287 287 27 0 0 0 0 0 68 68 1 1.4 0 0 0 0 
11 VänQuan 395 395 22 5 0 0 0 0 314 314 8 0 0 0 0 0 114 114 1 0 0 0 0 0 

Tng cong: 5.350 5.350 269 4.8 0 0 0 0 3.905 3.905 149 0 0 0 0 0 1.547 1.53 1 38 2.4 0 0 16 0 



Phu liic 3 

DI U GIAO VIEN Ciii sO GDPT DU1C TiLP HUAN, BOI DIfUNG PHUC V1J GIANG DY CT, SGK GDPT MOI 

(Sn lieu tInh dIn thô'i dilm báo cáo) 
(Kern theo Báo cáo so: /BC-DGS ngày -1'l /672020 cia Doàn giám sat) 

TT Huyn/TP 

Tiu h9c Trung hçc co' s& - Trung hçc ph thông 

Tong 

Cong lap Tir thuc 

Tong 

Cong lap Tir thuc 

Tong 

Cong 1p Tir thuc 

So 
hrcmg 

DA tp hun, 
bi duO'ng 

So 
1u9ng 

Dã tp hun, 
bi throng 

So 
krcmg 

Dã tap hun, 
bi duOng So 

luqng 

Dä tp hun, 
bi throng 

So 
hrcrng 

Dã tp hun, 
bi du'Ong So 

krçrng 

Dã tp hun, 
bi duOng 

SO 
lup'ng 

Tj i 
('%,) 

so 
lu'ctng 

Tj) 
('%,) 

Sa 
licrng 

T$ 
('%,) 

o 

hrcing ('%,) 
á 

lu'cxng 
Tj) li 
('%,) 

i 
Tj z 
(%,) 

1 Bc Son 444 444 254 57.2 282 282 23 8.2 107 107 2 1.9 

2 BInhGia 514 514 69 13.4 286 286 23 8.0 98 98 2 2.0 

3 Cao Lc 498 498 30 6.0 409 409 27 6.6 166 166 3 1.8 

4 ChiLang 460 460 452 98.3 306 306 24 7.8 156 156 3 1.9 

5 DInh Lp 305 305 167 54.8 153 153 15 9.8 46 46 1 2.2 

6 Hftu Lung 631 631 30 4.8 497 497 31 6.2 181 181 4 2.2 

7 LcBInh 599 599 38 6.3 399 399 30 7.5 162 162 3 1.9 

8 TPLang Scm 371 371 370 99.7 313 313 13 4.2 274 260 5 1.9 14 0 0 

9 TrangDjnh 352 352 340 96.6 288 288 29 10.1 100 100 2 2.0 

10 VänLâng 315 315 308 97.8 252 252 23 9.1 64 64 2 3.1 

11 VänQuan 354 354 84 23.7 286 286 27 9.4 106 106 3 2.8 

Tong cong: 4.843 4.843 2.142 44.2 - - - 3.471 3.471 265 7.6 - - - 1.460 1.446 30 2.1 14 - 



DOAN Dd 

r P,r): . 

JTH H LANG SON 
pf  

/S G 

TONG HQP 

I. MAU GIAO 

Phit hjc 4a 
hONG, LOP, HOC SINH, CSVC VA THIET B4 DiY HQC GIAO DVC  P110 THÔNG NAM HQC 2019-2020 

S6 1iu tInh dIn ngày 01/9/2019 
(Kern theo Báo cáo so': 'H'//BG-DGS ngày't/ 6 /2020 cia Doàn giárn sat) 

TT Huyn/TP 

S trirbng S phông hQc S hQc sinh 

Tong 
so 

Cong 
lap 

Tong 
so 

Cong 
lap 

Kien co Ban kien co 
Nhô'Imu'o'n 

/ttm 
. 

MG 3 tuoi 
. MG 4 tuoi x. MG 5 tuoi 

A Tong so 
Cong 
lip 

To'ng 
so 

Cong 
lçip 

To'ng 
so 

Cong 
lzp 

Tong so 
Cong 
4p 

Tong so 
Cong 

Tong so 
Cong 
lzp 

1 Bc Scm 20 20 200 200 128 128 52 52 20 20 1.123 1.123 1.198 1.198 1.171 1.171 

2 BIrihGia 20 20 189 188 154 153 29 29 6 6 921 921 972 972 877 877 

3 CaoLôc 25 25 238 213 146 125 77 73 15 15 1.531 1.393 1.612 1.463 1.579 1.433 

4 ChiLang 22 22 215 215 140 140 69 69 6 6 1.441 1.441 1.540 1.540 1.544 1.544 

5 DInhLp 14 14 156 156 114 114 42 42 0 0 504 504 593 593 621 621 

6 Hü'uLüng 29 29 281 274 169 165 101 98 11 11 2.284 2.276 2.728 2.720 2.692 2.692 

7 LôcBInh 29 29 246 246 189 189 56 56 1 1 1.668 1.668 1.709 1.709 1.725 1.725 

8 TPLtngSoii 18 11 213 131 208 127 5 4 0 0 1.642 1.215 2.019 1.504 1.938 1.483 

9 TràngDjnh 18 18 143 143 98 98 31 31 14 14 996 996 977 977 1.050 1.050 

10 Van Lang 18 18 137 136 44 44 90 89 3 3 794 794 790 790 802 802 

111 VänQuan 21 21 159 159 142 142 17 17 0 0 931 931 983 983 982 982 

Tang cong: 234 227 2.177 2.061 1.532 1.425 569 560 76 76 13.835 13.262 15.121 14.449 14.981 14.380 



? Ht)1 

DOAN DAI 1 H LANG SN 

Phu hic 4 b 
RIXONG, LOP, HQC SINH, csvc vA THIET B! D1LY HQC GIAO PVC  PHO THÔNG NAM HQC 2019-2020 

S lieu tinh dEn ngày 01/9/2019 
(Kern theo Báo cáo s: 4'I1 /BC-DGS ngày /C /2020 cüa Doàn giárn sat) 

II. TIEU HOC 

TT Huyçn/TP 

S trtrông S lop S hçc sinh Phông hçc Thit bj ciiy hçc 

Tong 
so 

Cong 
laP 

Tnr?mg 
chuan 

Tong 
so 

Cong 

laP 
Tong 

so 
Cong 
1p 

Tong 
so 

Cong 
lap 

. 
Kien co 

. 
Ban kien cô 

Nh/mirnn 
Itam 

Phông bô 
mon So bQ 

hin Co 

Sobo 
can b 
sung 

Ty 1 
dap 
1mg 
(%) 

Tdng 
s 

Cong 

lap 

Tong 
sá 

Cong Tdng 
.A 

COng 
ip 

Tdng 
s 

Cong 
ip 

Tdng 
sd 

Cong 

1p 

1 Bc Son 19 19 6 6 306 306 6.321 6.321 341 341 226 226 63 63 24 24 28 28 4.748 1.250 79.2 

2 BInhGia 19 19 4 4 333 333 4.599 4.599 364 364 212 212 121 121 19 19 12 12 776 764 50.4 

3 CaoLôc 17 17 8 8 326 326 7.344 7.344 336 336 199 199 102 102 14 14 21 21 2.028 397 83.6 

4 ChiLäng 21 21 10 10 323 323 7.132 7.132 359 359 226 226 96 96 2 2 35 35 432 236 64.7 

5 DInhLp 15 15 5 5 203 203 2.849 2.849 227 227 109 109 109 109 0 0 9 9 1.109 203 84.5 

6 HihiLting 23 23 10 10 446 446 12.288 12.288 476 476 216 216 175 175 28 28 57 57 380 411 48.0 

7 LôcBinh 27 27 9 9 422 422 7.934 7.934 500 500 237 237 214 214 24 24 25 25 1.686 514 76.6 

8 TPLng Son 10 10 9 9 245 245 9.792 9.792 295 295 249 249 10 10 1 1 35 35 243 153 61.4 

9 TrãngDjnh 13 13 7 7 242 242 5.118 5.118 269 269 180 180 63 63 13 13 13 13 4.426 5.825 43.2 

10 Van Lang 16 16 3 3 207 207 3.847 3.847 239 239 121 121 95 95 2 2 21 21 702 208 77.1 

11 VnQuan 13 13 7 7 225 225 4.519 4.519 271 271 193 193 49 49 1 1 28 28 254 206 55.2 

Tang cong: 193 193 78 78 3.278 3.278 71.743 71.743 3.677 3.677 2.168 2.168 1.097 1.097 128 128 284 284 16.784 10.167 62.3 

* Ghi chIt: S krçmng trizOng Tiu hQc và THCS duqc thng kê trong biu THCS (69 tru?imng TH-THCS) 



DOAN DJJ:' H LING SN 

Phii itic 4c 

IIU TR!JYNG, LOP, HOC SINH, CSVC VA THIET B! DAY HQC GIAO DUC PHO THÔNG NAM HQC 2019-2020 

S6 14u tinh itln ngày 01/9/2019 
(Kern theo Báo cáo sô i41 /BG-DGS ngày U /6 /2020 cIa Doàn giárn sat,) 

TT Huyen/TP 

S trtrong - s6 lOp S6 hQc sinh PhOng hQc Thit bj dy hQc 

Tong 
s 

Cong 
1p 

TruOng 
chun 

quoc gia Tong 
s 

Cong 
1p 

Tong 
s 

Cong 
1p 

Tong 
s 

Cong 
lap 

Kiên c Ban kiên c6 
NhO/ m 

/tam 
PhOng bt mOn 

So b9 
hin CO 

, 
Sobo 

sung 

T5' lê 
- 

frng 
(%) Tong 

s6 
Cong 

42p 
TOng 

sd 
Cong 
1p 

Tong 
sd 

COng 
lçp 

Tong 
s6 

Cong 
1p 

TOng 
s 

COng 
42p 

1 BcScin 20 20 8 8 129 129 3.780 3.780 195 195 142 142 4 4 5 5 44 44 322 326 49.7 

2 BInhGia 19 19 4 4 129 129 2.934 2.934 179 179 117 117 20 20 4 4 38 38 254 74 77.4 

3 CaoLc 23 23 6 6 164 164 4.720 4.720 242 242 170 170 20 20 6 6 46 46 385 51 88.3 

4 ChiLäng 21 21 8 8 156 156 4.361 4.361 243 243 174 174 13 13 2 2 54 54 142 92 60.7 

5 DInhLp 12 12 2 2 67 67 1.646 1.646 111 111 58 58 20 20 0 0 33 33 82 36 69.5 

6 Hü'u Lung 28 28 9 9 250 250 7.492 7.492 292 292 190 190 52 52 1 1 49 49 1.354 685 66.4 

7 LôcBInh 26 26 5 5 173 173 5.170 5.170 206 206 176 176 25 25 2 2 3 3 365 94 79.5 

8 TPLngSoTI 9 9 8 8 157 157 6.169 6.169 226 226 173 173 0 0 0 0 53 53 159 76 67.7 

9 TràngDjnh 25 25 7 7 130 130 2.980 2.980 213 213 143 143 25 25 4 4 41 41 273 326 45.6 

10 VänLng 18 18 9 9 106 106 2.432 2.432 164 164 113 113 17 17 3 3 31 31 2.751 1.247 68.8 

11 VänQuan 22 22 3 3 112 112 2.826 2.826 193 193 94 94 44 44 7 7 48 48 93 70 57.1 

Tng cong: 223 223 69 69 1.573 1.573 44.510 44.510 2.264 2.264 1.550 1.550 240 240 34 34 440 440 6.180 3.077 66.8 

* Ghi chU: S hrçmg trumg THCS vã THPT duçic th6ng ké trong biêu THPT (03 tnrting PTDTNT THCS-THPT) 



Phii luc 4d 
U TRIIONG, LOP, HQC SINH, CSVC VA THIET B! DY HQC GIAO DIJC PHO THÔNG NAM HQC 2019-2020 

S 1iu tinh dn ngày 01/9/2019 
(Kern theo Báo cáo s: 41 /Bc-DGS ngày4/ 6 /2020 cüa Doàn giárn sat,) 

III. TRUNG HOC PHO THÔNG 

TT Huyn/TP 

S trtr&ng S ló'p S h9c sinh Phông hQc - Thit bi dty hQc 

Tng 
so 

Con 
Tru?mg 

chun quôc Tng 
so 

Cong 

1p 

Tng 
sO 

Cong 
1p 

Tng 
so 

Cong 
1p 

Kiên c Ban kiên cô 
Nhilmuçm 

It am 
Phông b 

A mon So b9 
hin 
cO 

So bô 
cnbô 
sun 

TS' lê 
clap 

ung 
(%) 

Tdng 
sO 

Cong 
lap 

Tdng 
sO 

Cong 
lap 

Tdng 
sO 

COng 
lap 

Tdng 
sO 

COng 
lap 

Tdng 
sO 

Cong 
lap 

1 BcScin 2 2 48 48 1.671 1.671 42 42 36 36 0 0 0 0 6 6 10 6 62.5 

2 BInhGia 3 3 1 1 42 42 1.423 1.423 51 51 44 44 0 0 0 0 7 7 14 10 58.3 

3 CaoLôc 3 3 2 2 76 76 2.777 2.777 84 84 64 64 0 0 0 0 20 20 15 9 62.5 

4 Chi Lang 3 3 1 1 71 71 2.459 2.459 89 89 72 72 0 0 3 3 14 14 16 9 64.0 

5 Dlnh Lp 1 1 20 20 667 667 15 15 12 12 3 3 5 3 62.5 

6 Hftu Liing 3 3 1 1 85 85 3.296 3.296 94 94 79 79 0 0 3 3 12 12 17 9 65.4 

7 Lôc BInh 4 4 1 1 73 73 2.584 2.584 68 68 53 53 3 3 12 12 18 12 60.0 

8 TPLngScm 5 4 4 4 111 108 3.938 3.887 139 139 103 103 3 3 0 0 33 33 25 15 62.5 

9 TràngDjnh 3 3 44 44 1.426 1.426 43 43 38 38 5 5 14 9 60.9 

10 V Lang 1 1 29 29 999 999 18 18 15 15 3 3 0 0 5 3 62.5 

11 van Quan 2 2 47 47 1.636 1.636 53 53 49 49 0 0 0 0 4 4 11 6 64.7 

Tingcng: 30 29 10 10 646 643 22.876 22.825 696 696 565 565 9 9 6 6 116 116 150 91 62.2 
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