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PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2014 - 2015
Năm học 2014-2015 là năm học đầu tiên thực hiện Chương trình hành động
của Chính phủ, Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục và Kế hoạch của Huyện
ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của
Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn
bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa
trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
Trên cơ sở phương hướng nhiệm vụ năm học của Sở, Trung tâm GDTX-HN
Tuy An tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu sau đây:
I. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA ĐƠN VI:

1. Những thuận lợi:
- Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Sở Giáo dục- Đào tạo Phú Yên,
của Huyện uỷ, UBND huyện Tuy An và sự kết hợp tốt giữa Trung tâm với các
trường phổ thông trong hoạt động dạy nghề cho học sinh.
- Hầu hết cán bộ giáo viên nhiệt tình có cố gắng trong công tác; đoàn kết
giúp đỡ nhau để hoàn thành nhiệm vụ.
- Cơ sở vật chất từng bước được tăng cường.
2. Khó khăn:
- Địa bàn tuyển sinh rộng, nên trong công tác phối hợp quản lý có lúc chưa
kịp thời.
- Ở các xã xa, Trung tâm không có phòng học, phải thuê phòng học của các
trường THCS nên không chủ động trong giảng dạy.
- Giáo viên dạy các lớp THPT hầu hết là thỉnh giảng nên không chủ động
trong thực hiện kế hoạch giảng dạy
II. QUI MÔ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC:

1. Đội ngũ cán bộ, giáo viên:
+ Tổng số có: 19 CBGV-CNV (trong đó có 3 lãnh đạo, 11 giáo viên, 5 nhân
viên), chia thành 3 tổ.
+ Trình độ chuyên môn: Đại học: 11 người; Cao đẳng: 3 người và trung học:
2 người.
+ Giáo viên thỉnh giảng dạy nghề PT: 8.
+ Giáo viên thỉnh giảng dạy THPT: 7 (ĐH)
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2. Phát triển học sinh:
* NGHỀ PT:
Tổng số có 1628 học sinh/ 54 lớp nghề. Trong đó:
- Điện dân dụng lớp 8: 1091 học sinh/ 34 lớp; - May: 91 hoc sinh/ 4 lớp;
- Nấu ăn: 319 học sinh/ 11 lớp ;

- Tin học: 127 học sinh/ 5 lớp.

* THPT hệ GDTX: có 71 học sinh/ 2 lớp.
* Trung cấp chuyên nghiệp ngành Luật: có 81 học viên/ 1 lớp
III. NHIỆM VỤ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO:

1. Nhiệm vụ chung:
- Tích cực nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ giáo viên, xây dựng tập thể
đoàn kết hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức cho mọi người về học tập suốt
đời và xây dựng xã hội học tập. Đa dạng hóa nội dung, chương trình và hình thức
học tập nhằm đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên, suốt đời của mọi người.
- Đẩy mạnh công tác Giáo dục hướng nghiệp theo hướng nâng cao chất
lượng dạy nghề phổ thông và tư vấn hướng nghiệp, nhằm phân luồng học sinh cuối
cấp THCS.
- Đổi mới công tác quản lý, tăng cường nền nếp, kỷ cương, nâng cao hiệu
quả hoạt động, chú trọng ứng dụng CNTT trong quản lý, dạy học và bồi dưỡng
giáo viên.
- Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập
nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.
- Tiếp tục tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu giảng
dạy tại đơn vị.
2. Nhiệm vụ cụ thể:
2.1 Triển khai chương trình hành động của Chính phủ về đổi mới căn
bản, toàn diện GDĐT và tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TƯ
ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh
- Căn cứ vào điều kiện thực tiễn của đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện
chương trình hành động của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT góp
phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
- Tiếp tục triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,
giáo dục bồi dưỡng ý thức trách nhiệm, năng lực và hiệu quả công tác cho cán bộ
viên chức; giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh gắn với việc đưa
nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành thành hoạt động
thường xuyên trong đơn vị.
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- Tăng cường các biện pháp quản lý nhằm đảm bảo nền nếp, kỷ cương trong
dạy học, chấn chỉnh kịp thời những sai phạm về chuyên môn, về đạo đức nhà giáo,
thực hiện đánh giá khách quan, công bằng tạo động lực thi đua trong học tập rèn
luyện để nâng cao chất lượng giáo dục ngày một tốt hơn.
2.2. Đổi mới quản lý giáo dục:
- Thực hiện đổi mới công tác thông tin tuyên truyền: Mỗi bộ phận chuyên
môn, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, thường xuyên cung cấp thông tin về hoạt động
của bộ phận mình trên trang Web của Trung tâm, củng cố nâng cao chất lượng hoạt
động trang thông tin điện tử của đơn vị. Khai thác có hiệu quả thông tin trên trang
web của Sở, của đơn vị.
- Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác quản lý. Mỗi giáo viên sử dụng
tốt hộp thư điện tử, áp dụng triệt để gửi và nhận thông tin qua E.mail.
- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động dạy và học; chú trọng kiểm
tra về đổi mới phương pháp dạy và học, kiểm tra toàn diện giáo viên.
- Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.
+ Có nhiều biện pháp kiểm tra các nhiệm vụ được giao của CBVC (có ghi
hồ sơ kiểm tra cụ thể).
- Đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo hướng cụ thể, đánh giá được
hiệu quả công việc của từng cán bộ công chức, tránh hình thức. Thực hiện việc tự
đánh giá Trung tâm GDTX theo các văn bản chỉ đạo của Bộ GDĐT.
+ Củng cố các hội đồng, các ban và bổ sung quy chế hoạt động có hiệu quả
như: Hội đồng thi đua khen thưởng, Ban PCCC, Ban Phòng chống thiên tai và tìm
kiếm cứu nạn, Ban an toàn giao thông, Ban Kiểm tra nội bộ trường học, Ban chỉ đạo
việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Ban chỉ đạo Phong
trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, Tổ pháp chế...
2.3. Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục:
a) Về dạy nghề phổ thông:
- Tập trung chỉ đạo hoạt động chuyên môn, tích cực đổi mới phương pháp,
xây dựng nền nếp, kỷ cương trong dạy và học. Tăng cường giáo dục cho học sinh
có ý thức và động cơ học tập, giáo dục đạo đức lối sống. phòng chống các tệ nạn
xã hội. Chấp hành tốt nội quy của Trung tâm, luật pháp Nhà nước. Có nhiều biện
pháp giảm học sinh yếu kém, bỏ học giữa chừng.
- Tiếp tục duy trì phạm vi hoạt động dạy nghề PT. Mở 11 vệ tinh ở các trường.
Giữ vững 100% số trường THCS có học sinh lớp 8 được học nghề. Đưa vào giảng dạy
4 nghề PT đó là: Cắt may, Điện dân dụng, Nấu ăn, Tin học; ở vệ tinh dạy 2 nghề là
Điện dân dụng và Nấu ăn.
- Thực hiện đúng qui chế chuyên môn, dạy đúng và đủ chương trình nghề
PT theo qui định; sử dụng và bảo quản tốt sổ ghi tên ghi điểm, sổ ghi đầu bài; kiểm
tra cho điểm, đánh giá xếp loại học tập của học sinh đúng qui định.
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- Tích cực cải tiến việc soạn giảng theo hướng tích cực hóa hoạt động của học
sinh, tăng cường thực hành; soạn giáo án đúng theo qui định của chuyên môn.
- Sử dụng triệt để đồ dùng và thiết bị dạy học hiện có. Tích cực ứng dụng
công nghệ thông tin, đổi mới phương pháp dạy và học. Khuyến khích giáo viên
soạn bài giảng điện tử, tổ chức trao đổi kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin
trong giảng dạy.
- Đẩy mạnh công tác tư vấn hướng nghiệp theo chỉ đạo của Sở, giúp cho học
sinh tìm hiểu và đánh giá đúng năng lực của bản thân, hướng dẫn học sinh chọn
ban học và chọn nghề phù hợp nhằm phân luồng học sinh sau THCS.
b) Về giáo dục thường xuyên:
Triển khai dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng phù hợp với từng đối
tượng học sinh. Tập trung chỉ đạo đổi mới phương pháp giảng dạy, chú trọng việc
dạy thực hành, rèn luyện các kỹ năng cho học sinh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ
thông tin trong dạy học. Có nhiều giải pháp nhằm tăng cường kỷ luật kỷ cương, có
biện pháp phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình. Phát động thi đua, sơ kết
hàng tuần, biểu dương học sinh chăm ngoan, có việc làm tốt, chấn chỉnh, phê bình,
uốn nắn các biểu hiện không lành mạnh, vi phạm nội qui, thường xuyên kiểm tra
bài cũ nhằm từng bước nâng cao chất lượng, giảm tỉ lệ học sinh yếu kém.
- Tổ chức khảo sát, điều tra nắm nhu cầu học tập của cán bộ và nhân dân
trên địa bàn để mở các lớp GDTX.
- Liên kết với các Trường Trung cấp để mở lớp Trung cấp hệ vừa làm vừa học.
2.4. Xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và các đoàn thể
vững mạnh:
- Tổ chức quán triệt trong đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các
chủ trương của Đảng, Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo
để mỗi nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục có nhận thức đúng và hành động thiết
thực triển khai các hoạt động đổi mới của ngành.
- Tiếp tục bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ
nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách
đối với nhà giáo.
- Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt của tổ chuyên môn, của các đoàn
thể. Tăng cường hoạt động thao giảng dự giờ, có nhiều biện pháp giúp đỡ bồi
dưỡng giáo viên, trong việc thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp dạy học và
kiểm tra, đánh giá; nghiêm túc chấn chỉnh các biểu hiện sai trái, lệch lạc trong hoạt
động dạy và học, phấn đấu có 100% GV giảng dạy đạt loại khá - giỏi, không có
giáo viên dạy trung bình hoặc yếu kém.
- Công đoàn cơ sở chủ động có kế hoạch phối hợp cùng với chính quyền
thực hiện đầy đủ các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, các nhiệm vụ đã
đề ra từ đầu năm học và giám sát việc thực hiện. Thường xuyên chăm lo đời sống
vật chất và tinh thần cho cán bộ viên chức, tạo mọi điều kiện tốt nhất để cán bộ viên
chức yên tâm công tác. Tích cực vận động CBVC đóng góp các quỹ khi có chủ
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trương của ngành và địa phương. Xây dựng các phong trào thi đua, tinh thần làm
việc tích cực trong CBVC để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Xây dựng tổ
chức công đoàn ngày càng vững mạnh.
- Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh có kế hoạch hoạt động cụ thể
trong năm và hằng tháng, xây dựng chi đoàn ngày càng vững mạnh. Tổ chức
phong trào thi đua văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc thi, trò chơi… sôi nổi để
thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn như 20/11; 22/12; 26/3, tạo
không khí vui vẻ để học tập tốt.
Có kế hoạch lao động vệ sinh, xây dựng cảnh quan và môi trường sư phạm
“Xanh- Sạch- Đẹp”, chủ động đề xuất các biện pháp nhằm thực hiện tốt cuộc vận
động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Tích cực xây dựng tổ
chức đoàn ngày càng vững mạnh.
IV. CÁC BIỆN PHÁP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ:

- Xây dựng đầy đủ kế hoạch hoạt động trong năm, tháng, của đơn vị và có
nhiều biện pháp để triển khai thực hiện đầy đủ các kế hoạch đã đề ra.
- Tuyên truyền, phổ biến kịp thời, đầy đủ những nội dung pháp luật có liên
quan. Nâng cao ý thức tự giác, chủ động tìm hiểu và chấp hành pháp luật của cán
bộ, giáo viên và học sinh.
- Tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an ninh, trật tự trường học, phòng
chống tội phạm, bạo lực, tệ nạn xã hội trong học sinh. Xây dựng mối quan hệ thân
thiện giữa thầy và trò. Tổ chức tốt các hoạt động thể thao trong học sinh.
- Thực hiện sinh hoạt, hội họp nghiêm túc đúng lịch đã qui định.
- Mỗi cá nhân, tổ chức thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách như đã qui
định trong qui chế hoạt động.
- Tăng cường công tác kiểm tra chuyên môn dự giờ thăm lớp, tổ chức thao
giảng cấp tổ và hội giảng cấp Trung tâm, đánh giá rút kinh nghiệm nhằm nâng cao
chất lượng dạy và học.
- Mỗi giáo viên cần chủ động, tự giác dự giờ để học hỏi lẫn nhau.
- Đổi mới sinh hoạt ở Tổ chuyên môn, theo hướng đi sâu trao đổi thảo luận
các chuyên đề, thống nhất nội dung giảng dạy từng chương, từng bài, rút kinh
nghiệm nhằm tháo gỡ những khó khăn trong giáo viên. Bàn bạc, trao đổi các
phương pháp đổi mới trong dạy và học, phương pháp kiểm tra đánh giá, phù hợp với
từng đối tượng học sinh. Có ghi chép phản ánh đầy đủ ở Sổ Nghị quyết của Tổ.
- Tổ chức tổ kiểm tra chéo hồ sơ sổ sách giữa các tổ, tạo điều kiện cho giáo
viên học hỏi lẫn nhau mỗi học kỳ 1 lần.
- Trong năm Lãnh đạo tổ chức kiểm tra toàn diện 1 lần 50% giáo viên, kiểm
tra chuyên đề 100% giáo viên và kiểm tra đột xuất hoạt động dạy và học nhằm phát
hiện và kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót của giáo viên.
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- Đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng, có nhiều hình thức tuyên dương,
khen thưởng giáo viên giỏi và các gương điển hình tiên tiến. Trong năm xây dựng
2 đợt thi đua.
- Tiếp tục củng cố công tác nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, góp
phần nâng cao chất lượng giáo dục.
- Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng tin học hóa
công tác quản lý.
- Bổ sung qui chế chi tiêu nội bộ để phù hợp với tình hình mới. Thực hiện
nghiêm Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm và nâng cao hiệu
quả sử dụng ngân sách…
V. CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU VÀ CÔNG TÁC THI ĐUA

1. Chỉ tiêu phấn đấu:
- 100% giáo viên thực hiện đúng các nhiệm vụ chuyên môn.
- Cuối năm học sinh tốt nghiệp nghề PT 95% trong đó loại khá và giỏi 85%,
trung bình 15%.
- Mỗi giáo viên thao giảng ở tổ ít nhất 1 tiết/năm. Dự giờ ít nhất 4 tiết/năm
(không tính thao giảng, hội giảng).
- Mỗi lãnh đạo dự ít nhất 4 tiết /năm (trừ các tiết hội giảng).
- Tổ chức hội giảng: 1 lần /năm, Tổ chọn 50% giáo viên của Tổ có tiết thao
giảng đạt loại giỏi tham gia hội giảng cấp Trung tâm.
- Các lớp THPT hệ GDTX:
+ Kết quả xếp loại văn hóa các lớp cuối năm: Khá, giỏi: 10% trở lên; TB
80%; Yếu 10%; Xếp loại hạnh kiểm: Tốt, khá: 70% trở lên; TB: 30%; Không có
học sinh vi phạm nội qui; Lên lớp thẳng 90% trở lên.
+ Thi tốt nghiệp đạt 60% trở lên.
- Mở lớp trung cấp chuyên nghiệp hệ vừa làm vừa học và các lớp bồi dưỡng.
- Kiểm tra toàn diện 50% giáo viên/ năm, kiểm tra chuyên đề 100% giáo viên,
tăng cường kiểm tra đột xuất.
- Thực hiện đầy đủ kế hoạch kiểm tra đã đề ra từ đầu năm học.
2. Các chỉ tiêu thi đua:
- 100% CBCC.VC thực hiện tốt Luật giao thông.
- Đơn vị đăng ký phấn đấu giữ vững danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc.
- 95% trở lên CBVC-LĐ đạt danh hiệu LĐTT, 20% chiến sĩ thi đua các cấp.
Mỗi chiến sĩ thi đua có 01 đề tài Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng hoặc
sáng kiến kinh nghiệm.
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Trên đây là kế hoạch năm học của đơn vị, đề nghị các bộ phận có nhiều biện
pháp tổ chức thực hiện nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2014-2015, từng
bước xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh.
Nơi nhận:
- GĐ, PGĐ;
- Các Tổ chuyên môn;
- CĐCS, Chi đoàn;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC
Đã ký và đóng dấu

Nguyễn Xuân Hiền
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