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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện Nghị quyết số 88/2017/QH13 và Nghị quyết  

số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chƣơng trình, sách giáo khoa  

giáo dục phổ thông giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn huyện Đình Lập 

 
Căn cứ Nghị quyết số 88/2014/QH13, Nghị quyết số 51/2017/QH14 của 

Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông (Nghị 

quyết 88, Nghị quyết 51); 

Thực hiện Kế hoạch số 42/KH-ĐGS ngày 16/3/2020 của Đoàn giám sát 

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn về giám sát chuyên đề “Tình hình thực 

hiện Nghị quyết số 88/2017/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc 

hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông giai đoạn 2015-

2020” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, UBND huyêṇ Đình Lập báo tình hình thực 

hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn 

huyện Đình Lập cụ thể như sau: 

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH CHUNG CỦA ĐỊA PHƢƠNG 

1. Về điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội 

Đình Lập là huyện vùng cao biên giới nằm ở phía Đông Nam tỉnh Lạng 

Sơn, phía Tây Bắc giáp huyện Lộc Bình, phía Đông Bắc giáp Trung Quốc, phía 

Tây Nam giáp tỉnh Bắc Giang, phía Đông Nam giáp tỉnh Quảng Ninh. Tổng 

diện tích tự nhiên của huyện là 118.956,5 ha; có đường biên giới Việt - Trung 

dài 40,729 km và 01 cửa khẩu phụ. Địa hình Đình Lập chủ yếu là đồi núi và là 

nơi bắt nguồn của hai con sông lớn, sông Kỳ Cùng và sông Lục Nam. 

Dân số toàn huyện là 28.579 người (theo số liệu tổng điều tra dân số và 

nhà ở 01/4/2019) gồm các dân tộc Tày, Nùng, Kinh, Dao, Sán Chỉ và một số dân 

tộc ít người khác. Huyện có 12 đơn vị hành chính gồm 10 xã và 02 thị trấn (có 

09 xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017, 01 xã 

khu vực II, 02 xã Biên giới), cách thành phố Lạng Sơn 50 km về hướng Đông-

Nam.  

Hoạt động kinh tế chủ yếu của huyện là nông lâm nghiệp với các cây chủ 

lực là thông, chè, keo…; mật độ che phủ cỏ lên tới 70% phù hợp với chăn nuôi 

gia súc. Hiện nay toàn huyện đã có 5 xã về đích nông thôn mới. 

2. Thuận lợi, khó khăn 

2.1. Thuận lợi  

Huyện luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, các Sở 

ngành chuyên môn; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, với 

sự nỗ lực, quyết tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự đồng thuận, cố gắng 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di
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của toàn thể nhân dân. Các chương trình, mục tiêu về văn hóa - xã hội được 

quan tâm, đầu tư kịp thời và phát huy hiệu quả. Đời sống vật chất, tinh thần của 

người dân ngày một nâng cao.  

Cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn từng bước được đầu tư phát triển. 

Hiện nay toàn huyện đã hoàn thành việc xóa phòng học tạm. Cơ sở vật chất, 

thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi phục vụ công tác dạy và học của các nhà 

trường từng bước được quan tâm xây dựng và bổ sung. Các điểm trường được 

xây dựng ở từng thôn bản, tạo điều kiện cho con em đồng bào các dân tộc thiểu 

số đều được đến trường. Mô hình các trường PTDT nội trú, bán trú và các chế 

độ chính sách dành cho học sinh đã phát huy hiệu quả trong việc giảm tình trạng 

học sinh bỏ học.  

Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường cơ bản đủ để tổ 

chức triển khai thực hiện nhiệm vụ dạy học và giáo dục; đội ngũ giáo viên giảng 

dạy đảm bảo đủ về số lượng, chất lượng ngày càng được nâng cao. Số lượng 

giáo viên được đào tạo trình độ chuẩn và trên chuẩn ngày càng tăng. 

2.2. Khó khăn 

Địa bàn rộng, địa hình phức tạp, dân cư sống rải rác thành các xóm nhỏ 

cách xa nhau trong khi hạ tầng giao thông còn nhiều hạn chế, hệ thống đường 

giao thông liên thôn, liên xã chưa được đầu tư đồng bộ, việc đi lại của nhân dân 

còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là mùa mưa; còn nhiều thôn bản chưa có điện 

lưới quốc gia và sóng điện thoại. 

Trình độ dân trí còn hạn chế, đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn, 

tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện chiếm 17,64%, hộ cận nghèo chiếm 13,45%. 

Cơ sở vật chất, trang thiết bị trường lớp học chưa đáp ứng được yêu cầu 

của đổi mới giáo dục; đa số các cơ sở giáo dục còn thiếu các phòng học bộ môn, 

phòng chức năng; một số điểm trường chưa có nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn; thiếu 

các đồ dùng, phương tiện dạy học hiện đại. 

Đội ngũ giáo viên chưa đồng bộ về cơ cấu, các môn học như Tiếng Anh, 

Tin học hiện nay vẫn thiếu nhiều giáo viên. Một số ít cán bộ quản lý đã có tuổi 

hạn chế về kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, chưa đáp ứng được yêu cầu 

đổi mới của cấp học.  

3. Tình hình chung về giáo dục phổ thông của địa phƣơng 

Năm học 2019 - 2020, trên địa bàn huyện Đình Lập có tổng số 41 đơn vị 

trường, 423 lớp, 6.996 học sinh. Cụ thể có 14 trường mầm non, 15 trường tiểu 

học, 10 trường THCS, 02 trường TH&THCS (trong đó mô hình trường 

PTDTBT có 9 trường, trường PTDTNT có 01 trường). 

Trên địa bàn huyện còn có 01 trường THPT và 01 Trung tâm Giáo dục 

nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, có 12 trung tâm học tập cộng đồng đặt tại 

địa bàn các xã, thị trấn. 
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Huyện đạt phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục 

Tiểu học mức độ 3, phổ cập Trung học cơ sở mức độ 2. Toàn huyện có 11 

trường chuẩn quốc gia (mầm non: 04; tiểu học: 05, THCS: 02). 

Đội ngũ giáo viên đảm bảo có đủ giáo viên đứng lớp thực hiện công tác 

dạy học và giáo dục. Số giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo 688/688, đạt 100%. 

Cơ cấu giáo viên đảm bảo để triển khai tổ chức dạy học các môn học bắt buộc 

theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 88/2014/QH13 VÀ 

NGHỊ QUYẾT SỐ 51/2017/QH14 VỀ ĐỔI MỚI CHƢƠNG TRÌNH, SÁCH 

GIÁO KHOA GIÁO DỤC PHỔ THÔNG (NGHỊ QUYẾT 88, NGHỊ 

QUYẾT 51) TẠI ĐỊA PHƢƠNG GIAI ĐOẠN 2015 - 2020 

1. Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chỉ đạo, 

hƣớng dẫn của địa phƣơng phục vụ xây dựng, triển khai chƣơng trình, sách 

giáo khoa mới 

Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện đã ban hành các văn bản, kế hoạch thực 

hiện triển khai chương trình, sách giáo khoa mới (phụ lục 1 kèm theo). Các chỉ 

tiêu về thực hiện chương trình GDPT mới đã được cụ thể hóa trong các Nghị 

quyết của Đảng bộ huyện, HĐND, kế hoạch của UBND huyện. Ban Chỉ đạo đổi 

mới giáo dục và đào tạo huyện được kiện toàn kịp thời khi có thay đổi về nhân 

sự, đảm bảo công tác chỉ đạo thường xuyên, liên tục, hiệu quả. Thành lập Ban 

chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông huyện Đình 

Lập nhằm thực hiện có hiệu quả và đồng bộ các giải pháp trong lộ trình đổi mới 

chương trình, sách giáo khoa. 

2. Công tác truyền thông, tuyên truyền; việc chỉ đạo triển khai thực 

hiện; công tác thanh tra, kiểm tra về đổi mới chƣơng trình, sách giáo khoa 

trên địa bàn 

Đẩy mạnh, đa dạng hóa các hoạt động thông tin, tuyên truyền, đặc biệt là 

trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm 

của các cấp, các ngành, của cộng đồng và gia đình về chủ trương, mục đích, ý 

nghĩa của việc thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa trong việc nâng 

cao chất lượng chăm sóc và giáo dục thế hệ trẻ; góp phần chuyển nền giáo dục 

nặng về truyền thụ kiến thức sang nề giáo dục phát triển toàn diện, phát huy tốt 

nhất tiềm năng của mỗi học sinh, làm cơ sở vững chắc góp phần nâng cao dân 

trí, đào tạo nguồn nhân lực.  

Thực hiện công tác truyền thông về việc thực hiện đổi mới chương trình, 

sách giáo khoa mới từ năm học 2020 - 2021 bằng các hình thức cụ thể như: Tổ 

chức 02 hội nghị tuyên truyền, 02 hội thảo và 04 đợt tập huấn; tổ chức tuyên 

truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các cuộc họp ở khu dân 

cư, các cuộc họp phụ huynh của các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện. Thực 

hiện thường xuyên viết tin bài về công tác đổi mới chương trình, sách giáo khoa 

để gửi đăng tải trên Website của ngành giáo dục và của huyện. 
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Huyện giao Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra việc thực hiện đổi mới 

chương trình, sách giáo khoa; xét duyệt khung phát triển chương trình và kế 

hoạch thực hiện chương trình GDPT mới của từng đơn vị trường học. 

Tổ chức kiểm tra việc tiếp nhận, bảo quản và sử dụng các phòng học bộ 

môn, thiết bị dạy học, máy tính của các đơn vị trường. Kịp thời chấn chỉnh việc 

bảo quản, sử dụng không hiệu quả gây lãng phí. Kiểm tra việc triển khai công 

tác bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ, thực hiện các chế độ, chính sách đối với đội ngũ 

cán bộ quản lý, giáo viên, kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu về số 

lượng, chất lượng đối với giáo viên trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện. 

3. Việc xây dựng, biên soạn tài liệu giáo dục địa phƣơng; lựa chọn 

sách giáo khoa để triển khai thực hiện trên địa bàn; việc triển khai thực 

nghiệm, thí điểm chƣơng trình sách giáo khoa 

Cử cán bộ, giáo viên tham gia biên soạn tài liệu giáo dục địa phương theo 

sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Ngay sau khi các bộ sách giáo khoa lớp 1 được Bộ Giáo dục lựa chọn để 

sự dụng trong năm học 2020 - 2021, các trường tiểu học trên địa bàn huyện đã 

thực hiện dạy thí điểm, trên cơ sở đó có sự đánh giá về từng bộ sách nhằm lựa 

chọn bộ sách phù hợp với điều kiện của địa phương. 

Thực hiện tham gia đóng góp ý kiến cho các tiêu chí lựa chọn sách giáo 

khoa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đồng thời triển khai quyết định ban hành tiêu 

chí lựa chọn sách giáo khoa tới các cơ sở giáo dục phổ thông trong toàn huyện. 

Xây dựng kế hoạch thực hiện và hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện đúng 

quy trình lựa chọn sách giáo khoa theo các tiêu chí do UBND tỉnh ban hành. 

4. Việc chuẩn bị đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục 

phổ thông thực hiện chƣơng trình sách giáo khoa mới 

Đảm bảo đủ giáo viên theo định mức quy định (năm học 2019 - 2020 tỉ lệ 

giáo viên/lớp của cấp tiểu học 1,49 giáo viên/lớp, cấp THCS 2,2 giáo viên/lớp). 

Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng và đảm 

bảo chất lượng đáp ứng yều cầu công tác giáo dục trên địa bàn huyện; bồi dưỡng 

nâng cao kiến thức, nhận thức trong công tác quản lý; có kế hoạch đào tạo, bồi 

dưỡng, đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; bổ sung cán bộ, giáo viên ở 

những trường còn thiếu; khuyến khích cán bộ quản lý quản lý và giáo viên tự 

học, tự bồi dưỡng, thực hiện tốt công tác bồi dưỡng thường xuyên.  

 Hàng năm thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá chuẩn nghề nghiệp 

giáo viên, chuẩn hiệu trưởng trên cơ sở đó tổ chức hiệu quả công tác bồi dưỡng 

đội ngũ đồng thời tạo nguồn để thực hiện quy hoạch cán bộ quản lý cấp trường, 

cấp phòng; thường xuyên rà soát quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm, bổ nhiệm lại 

đối với cán bộ quản lý. Kiểm tra, đánh giá việc bố trí, sắp xếp đội ngũ giáo viên, 

cán bộ quản lý, thực hiện luân chuyển kịp thời, hợp lý để đảm bảo chất lượng, 

hiệu quả dạy học và quản lý.  
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Để thực hiện Luật Giáo dục 2019, đáp ứng về chuẩn trình độ đào tạo, 

huyện đã bố trí cho đội ngũ giáo viên tham gia các lớp đại học để nâng cao trình 

độ chuyên môn. Đến tháng 4/2020 đang có 68 giáo viên bậc tiểu học và 10 giáo 

viên bậc THCS tham gia học các lớp đại học. 

Ngành giáo dục và đào tạo đã triển khai các đợt tập huấn về chương trình 

giáo dục phổ thông tổng thể cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên của hai cấp 

học là tiểu học và THCS. Bố trí đội ngũ cốt cán tham gia tập huấn về chương 

trình giáo dục phổ thông mới tại bộ, sở theo đúng lộ trình của cấp trên đã triển 

khai. Tổ chức các buổi tập huấn, hội thảo về lựa chọn sách giáo khoa mới, đặc 

biệt là lựa chọn sách giáo khoa đối với lớp 1 năm học 2020 - 2021. 

5. Việc chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị của các cơ sở giáo dục 

phổ thông để triển khai thực hiện chƣơng trình sách giáo khoa mới 

Các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn huyện đã có sự chuẩn bị về cơ 

sở vật chất để thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới như: đảm bảo số 

phòng học 01 phòng/lớp, đăng ký các bộ thiết bị dạy học theo quy định của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, trang bị thêm một số trang thiết bị dạy học hiện đại như 

máy tính, máy chiếu, tivi… Tuy nhiên, hiện nay cơ sở vật chất của các đơn vị 

mới chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu thực tế khi bắt đầu thực hiện triển khai 

thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới. Đặc biệt là nhu cầu cần bổ sung rất 

lớn đối với phòng máy và máy vi tính dành cho các trường có lớp tiểu học.  

6. Đánh giá về chƣơng trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, 

những thuận lợi khó khăn, vƣớng mắc đối với giáo viên và HS trong quá 

trình triển khai thực hiện 

Chương trình giáo dục phổ thông mới được xây dựng theo mô hình phát 

triển năng lực, thông qua những kiến thức cơ bản, thiết thực và các phương pháp 

tích cực hóa hoạt động của người học, giúp học sinh hình thành và phát triển 

những phẩm chất và năng lực. Chương trình giáo dục phổ thông mới chú ý hơn 

đến tính kết nối giữa chương trình của các lớp học, cấp học trong từng môn học 

và giữa chương trình của các môn học trong từng lớp học, cấp học. Bảo đảm 

định hướng thống nhất và những nội dung giáo dục cốt lõi, bắt buộc đối với học 

sinh toàn quốc, đồng thời trao quyền chủ động và trách nhiệm cho địa phương 

và nhà trường trong việc lựa chọn, bổ sung một số nội dung giáo dục phù hợp 

với đối tượng học sinh và điều kiện của địa phương, của cơ sở giáo dục. 

Đối với các bộ sách giáo khoa lớp 1 đã được bộ giáo dục phê duyệt đều 

được đánh giá là có thiết kế mới mẻ, hấp dẫn về hình thức, cấu trúc, kênh hình, 

kênh chữ đẹp, rõ ràng. Nội dung có sự phân hóa, sắp xếp theo trật tự chủ đề, 

cách dẫn dắt học sinh khám phá cái mới, cách tổ chức dạy học để tạo hứng thú 

cho học sinh. Các bộ sách đáp ứng tốt yêu cầu của chương trình giáo dục phổ 

thông tổng thể, phù hợp, cùng hướng tới mục đích cần đạt theo thông điệp của 

từng bộ sách. Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế như lượng kiến thức đưa vào 

các bài học còn quá lớn với năng lực của học sinh lớp 1, phần lớn các bộ sách 

quá nhiều hình ảnh, nhiều ảnh to sẽ gây mất chú ý cho học sinh. 
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Trong quá trình thực hiện cũng gặp phải một số khó khăn vướng mắc như: 

việc tập huấn ở cấp bộ, cấp sở mới chỉ triển khai được đối với số ít đội ngũ cốt 

cán của huyện, đa số giáo viên chưa được tập huấn trực tiếp. Sách giáo khoa lớp 

1 được Bộ Giáo dục phê duyệt và công bố còn chậm, số lượng sách giao cho các 

đơn vị còn ít nên cũng gây khó khăn cho việc nghiên cứu, đánh giá từng bộ sách 

của các trường học. Kế hoạch dạy thể nghiệm sách giáo khoa lớp 1 đúng lúc 

dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp covid-19 đang diễn ra, toàn bộ học sinh phải 

nghỉ học nên việc dạy thể nghiệm trên đối tượng học sinh chưa được nhiều. Việc 

mỗi đơn vị lựa chọn một bộ sách giáo khoa khác nhau cũng sẽ gây khó khăn cho 

việc tập huấn hoặc trao đổi chuyên môn giữa các đơn vị trường trong địa bàn 

huyện. Giá của một bộ sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình mới dao động từ 

179.000đ đến 199.000đ cũng là mức giá tương đối cao đối với học sinh có hoàn 

cảnh khó khăn.  

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả đã đạt đƣợc trong việc thực hiện Nghị quyết 88, Nghị 

quyết 51/2017/QH14 

1.1. Về thể chế hóa Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 

51/2017/QH14 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn của Trung ương. 

Huyện đã cụ thể hóa Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 

51/2017/QH14 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn của Trung ương về đổi 

mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông thành các Nghị quyết, các 

kế hoạch, chương trình hành động cụ thể đó là đưa từng mục tiêu cụ thể vào 

nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện; Ban hành các quyết định về việc 

kiện toàn ban chỉ đạo đổi mới giáo dục và đào tạo, trong đó phân công nhiệm vụ 

cụ thể cho từng thành viên; xây dựng kế hoạch về việc triển khai chương trình 

giáo dục phổ thông mới, nhờ đó lộ trình đổi mới đã được thực hiện tương đối 

hiệu quả. Dựa vào đó huyện đã có những thay đổi, đầu tư phù hợp để chuẩn bị 

sẵn sàng cho công tác đổi mới giáo dục. Các cơ sở giáo dục, đội ngũ cán bộ 

quản lý, nhà giáo nắm bắt rõ nhiệm vụ và có thời gian chuẩn bị cho chương trình 

GDPT mới bắt đầu từ năm học 2020 - 2021. 

1.2. Về công tác triển khai, tổ chức thực hiện. 

Triển khai đầy đủ và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Quốc hội 

và các văn bản quy phạm pháp luật của các cấp về việc thực hiện đổi mới 

chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. 

1.3. Tác động, hiệu quả của Nghị quyết số 88/2014/QH13 đối với GDPT 

Trên địa bàn huyện Đình Lập, trong giai đoạn 2015 - 2020 việc đổi mới 

chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông đã nhận được sự quan tâm của 

tất cả các cấp, các ngành; về cơ bản đã tạo được những bước chuyển biến tương 

đối rõ nét. Cơ sở vật chất cho giáo dục ngày càng được quan tâm đầu tư; môi 

trường học tập, điều kiện học tập của học sinh được cải thiện; trình độ giáo viên 

và chất lượng giáo dục được nâng cao. Từ đó đã tạo được niềm tin của nhân dân 

đối với ngành giáo dục và cả hệ thống chính quyền. 
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2. Tồn tại, nguyên nhân 

2.1. Một số tồn tại, hạn chế 

Cơ sở vật chất chưa đồng bộ, chưa đảm bảo để thực hiện chương trình 

GDPT mới. Đa số các trường còn thiếu các phòng học bộ môn, phòng chức 

năng; đồ dùng, trang thiết bị đã xuống cấp. 

Đối với bậc tiểu học, từ năm 2022 - 2023 sẽ thực hiện dạy học đối với 

môn bắt buộc là Tiếng Anh và Tin học (Hiện cấp tiểu học có 7 phòng học Tin, 

5/17  trường đã thực hiện dạy học môn Tin học). Tuy nhiên cấp học này có đến 

39 điểm trường lẻ, các điểm trường cách xa trung tâm, một số điểm trường còn 

chưa có điện lưới quốc gia, nên việc đầu tư để lắp đặt phòng học Tin học gặp rất 

nhiều khó khăn, cần có thời gian dài để thực hiện. Đội ngũ giáo viên Tiếng Anh, 

Tin học hiện nay cũng chưa đáp ứng đủ về số lượng để có thể giảng dạy ở tất cả 

các điểm trường (Toàn huyện hiện chỉ có 15 giáo viên Tiếng Anh và 01 giáo 

viên Tin học). 

Một số cán bộ quản lí, giáo viên chưa chủ động trong việc nghiên cứu, 

tiếp cận với chương trình GDPT mới, còn lúng túng trong việc xây dựng kế 

hoạch giáo dục nhà trường, kế hoạch giáo dục môn học. Giáo viên chưa thực 

hiện được quyền tự chủ cho tổ bộ môn sắp xếp lại nội dung, xây dựng kế hoạch 

giảng dạy phù hợp với đối tượng học sinh ở trường mình. 

 Việc bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ quản lí, giáo viên tuy đã được quan 

tâm thực hiện khẩn trương nhưng vẫn chưa triển khai được đến toàn ngành, vẫn 

còn nhiều giáo viên chưa được bồi dưỡng. 

2.2. Nguyên nhân 

Đình Lập là một huyện vùng cao với điều kiện kinh tế còn nhiều khó 

khăn. Cơ sở vật chất, đồ dùng, trang thiết bị dạy học còn thiếu thốn, đặc biệt đối 

với các trường thuộc xã đặc biệt khó khăn. 

Đội ngũ giáo viên tương đối đủ về số lượng nhưng chưa đồng bộ về cơ 

cấu. Một số ít cán bộ quản lí, giáo viên chưa chủ động trong việc nghiên cứu, 

tiếp cận với chương trình GDPT mới, còn trì trệ, chậm đổi mới; lúng túng trong 

việc xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, kế hoạch giáo dục môn học. 

2.3. Giải pháp khắc phục 

Tiếp tục cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo cấp trung ương, cấp tỉnh về đổi 

mới chương trình, sách giáo khoa; cụ thể hóa thành các chỉ tiêu, kế hoạch, 

chương trình hành động của các cấp, các ngành, huy động mọi điều kiện để đảm 

bảo mục tiêu 100% các cơ sở giáo dục phổ thông sẵn sàng các điều kiện cho 

việc thực hiện chương trình GDPT mới.  

Tập trung nguồn lực, lồng ghép các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thực 

hiện các chương trình, đề án về tăng cường cơ sở vật chất để đủ phòng học theo 

lộ trình thực hiện sách giáo khoa mới. Xây dựng bổ sung phòng học, phòng chức 

năng (giáo dục thể chất, giáo dục nghệ thuật, tin học, ngoại ngữ, thiết bị giáo 

https://giaoduc.net.vn/gdvn/chuong-trinh-moi-thoi-khoa-bieu-buoi-2-cap-tieu-hoc-se-the-nao-post205331.gd
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dục…), phòng thư viện. Mua sắm bổ sung bàn ghế học sinh, máy tính, bộ thiết 

bị phòng học ngoại ngữ, bộ thiết bị dạy học tối thiểu. 

Chuẩn bị đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu. Rà soát 

đội ngũ giáo viên còn thiếu, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch tuyển dụng theo vị 

trí việc làm để đảm bảo tiến độ thực hiện chương trình GDPT mới. Trước mắt 

lựa chọn đội ngũ giáo viên dạy học lớp 1 năm học 2020 - 2021 để tiến hành tập 

huấn bồi dưỡng theo chương trình sách giáo khoa mới. 

Chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc việc lựa chọn sách khoa theo 

đúng nguyên tắc và đảm bảo quy trình. Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát 

việc thực hiện quy trình lựa chọn sách giáo khoa của các cơ sở giáo dục trên địa 

bàn huyện. 

Tiếp tục thực hiện tốt công tác truyền thông, tuyên truyền, vận động sự 

ủng hộ về mọi mặt của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và người dân. 

Thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục, công tác xây dựng trường chuẩn quốc 

gia tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện chương trình GDPT mới. 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ  

1. Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Tiếp tục thực hiện các đợt bồi dưỡng về đổi mới chương trình, sách giáo 

khoa dành cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên; mở các lớp tập huấn tại địa 

phương để đội ngũ giáo viên được tập huấn trực tiếp. 

Tham mưu với các bộ ngành liên quan, có chế độ ưu tiên đối với học sinh 

vùng đặc biệt khó khăn trong việc sử dụng sách khoa mới với giá thành rẻ hoặc 

cấp miễn phí. 

2. Đối với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

 Tiếp tục quan tâm đầu tư nguồn vốn để xây dựng cơ sở vất chất, mua sắm 

trang thiết bị dạy học, đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất khi thực hiện đổi mới 

chương trình, sách giáo khoa. 

 Xây dựng đề án phù hợp để tạo điều kiện cho các giáo viên dôi dư ở các 

môn văn hóa bậc tiểu học có thể đào tạo lại để dạy học môn Tin học, đảm bảo 

đủ số lượng giáo viên môn Tin học bậc tiểu học từ năm học 2022-2023. 

 Trên đây là báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết số 88/2017/QH13 và 

Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo 

khoa  giáo dục phổ thông giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn huyện Đình Lập./. 
 

Nơi nhận: 
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- TT huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng GD&ĐT; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Vi Văn Đông 
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