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BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016 – 2017
Kính thưa quí vị đại biểu! Kính thưa quí thầy cô giáo, toàn thể cán bộ công chức- viên
chức trong Hội đồng sư phạm nhà trường, Hội cha mẹ học sinh cùng tất cả các em học sinh
thân mến!
Năm học 2016 – 2017 đã đi qua. Tập thể sư phạm, thầy và trò nhà trường đã không ngừng
nỗ lực, phấn vươn lên, khắc phục mọi khó khăn, vượt qua thử thách để thực hiện tốt các
chỉ tiêu, kế hoạch đã xây dựng và hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ giáo dục- đào tạo của
năm học. Hôm nay, trong buổi lễ bế giảng long trọng này, tôi xin đại diện lãnh đạo nhà
trường báo cáo tổng kết năm học 2016- 2017 với những nội dung cụ thể như sau:
A. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CHUNG CỦA NHÀ TRƯỜNG
I. Những thuận lợi và khó khăn, thách thức
1. Những thuận lợi cơ bản
- Cơ sở vật chất của nhà trường ngày càng được hoàn thiện: các phòng máy, phòng
thí nghiệm thực hành được trang bị tương đối hiện đại, đảm bảo phục vụ dạy- học. Cơ sở
nhà trường đủ điều kiện tổ chức dạy học đồng bộ theo ca, thuận lợi cho thầy và trò.
- Đội ngũ cán bộ, giáo viên 100% đạt chuẩn, có năng lực chuyên môn tốt, đoàn kết,
có tinh thần trách nhiệm cao.
- Đa số học sinh chăm, ngoan, vượt khó vươn lên trong học tập, rèn luyện. Kỷ
cương, nề nếp của trường được giữ vững.
- Nhà trường đã được các ngành, các cấp kịp thời chỉ đạo, hỗ trợ; cha mẹ học sinh
và cựu học sinh thường xuyên quan tâm giúp đỡ.
2. Những khó khăn, thách thức
- Đa số học sinh là con em nông dân nên điều kiện học tập còn gặp nhiều khó khăn.
- Những mặt trái của đời sống xã hội ít nhiều tác động vào nhà trường, gây ảnh
hưởng đến một bộ phận không nhỏ học sinh. Một số học sinh chưa có động cơ, thái độ học
tập tốt, vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông, gây gỗ đánh nhau làm ảnh
hưởng đến kết quả giáo dục toàn diện của nhà trường.
- Những yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của đổi mới và nâng cao chất lượng giáo
dục đặt tập thể sư phạm đứng trước nhiều thử thách; trong khi đó, một số giáo viên còn
chậm đổi mới về phương pháp dạy học, chưa áp dụng kỹ thuật dạy học tích cực, chưa
thành thạo ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học;
- Một số phu huynh chưa thực sự quan tâm đến việc học tập của con em.
II. Về biên chế, tổ chức:
Đến cuối năm học, toàn trường có 94 cán bộ, viên chức, trong đó, có 90 biên chế. 81
GV trực tiếp giảng dạy, tỷ lệ 2,25 giáo viên/lớp (đủ theo quy định).
Tổng số lớp: 36 lớp.
Tổng số học sinh đầu năm: 1457 hs. Số học sinh cuối năm 1450 hs (trong đó có 02 hs
chuyển đến).

Giảm so với đầu năm học: 09 HS. Trong đó: chuyển trường 01 em, nghỉ học 8 hs, tỷ
lệ 0,55%.
B. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRÊN CÁC MẶT CÔNG TÁC
I. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng :
a. Đối với CBGV :
Nhà trường đã tổ chức cho CB-GV- NV học tập quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, các
chủ trương của Đảng, chính sách- pháp luật của Nhà nước; tích cực Học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". 100% CBGV hoàn thành nhiệm vụ được giao.
b- Đối với học sinh :
Tập trung giáo dục ý thức tổ chức kỉ luật, hình thành nhân cách, đạo đức cho học sinh;
tuyên truyền giáo dục phòng chống tác tệ nạn xã hội, thực hiện An toàn giao thông, phòng
chống bạo lực học đường và các hành vi nguy hiểm khác.
Nhìn chung, đa số học sinh chăm ngoan, biết vâng lời thầy cô giáo, có ý thức giữ gìn
và phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà trường, biết bảo vệ của công, có tinh thần tập thể.
Tuy nhiên vẫn còn một số học sinh còn ham chơi game, lười học, trốn giờ, vi phạm các
quy định về An toàn giao thông... làm ảnh hưởng đến quá trình giáo dục chung.
II.Giảng dạy và học tập :
1. Giảng dạy :
Mỗi thầy cô giáo đều có nhiều cố gắng trong việc thực hiện NQ 29 về Đổi mới căn
bản, toàn diện GD&ĐT, trong đó chú trọng đến việc đổi mới PPDH, kiểm tra, đánh giá,
dạy học theo chủ đề, sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học; có 08 GV đạt
giải GVDG cấp trường, 08 giáo viên đạt giải GVCN giỏi cấp trường; 02 sản phẩm của giáo
viên đạt giải trong cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp cấp tỉnh, trong đó có 01 sản phẩm
được chọn dự thi và đạt giải cấp Bộ ( bài giảng Tôi yêu em- Ngữ văn 11 của cô giáo
Nguyễn Thị Quỳnh Trang); 03 giáo viên đạt giải trong Cuộc thi sử dụng thiết bị dạy học
cấp tỉnh; nhiều giáo viên được điều động tham gia các hoạt động của ngành, tham gia bồi
dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; có 01 giáo viên đã hoàn thành văn bằng 2 Đại học
GDQP_AN, 01 giáo viên theo học chương trình sau đại học.
2. Học tập :
Đa số học sinh có nhiều cố gắng vươn lên trong học tập, nhiều học sinh dự thi và đạt
giải trong các kỳ thi cấp tỉnh, cấp quốc gia. Tuy nhiên vẫn còn nhiều học sinh chưa nỗ lực
trong học tập nên kết quả chung còn thấp.
3. Kết quả xếp loại Học lực và Hạnh kiểm năm học 2016-2017
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*Kết quả xếp loại học lực:
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4. Kết quả thi học sinh giỏi các cấp: Toàn trường đoạt được 173 giải, cao hơn 32
giải so với năm học 2015-2016, Trong đó:
+ Thi HSG cấp tỉnh các môn văn hóa lớp 12: Đoạt được 44 giải, trong đó 11 giải
nhì, 10 giải ba, 23 giải khuyến khích; hơn 09 giải so với năm học trước.
+ Thi HSG cấp tỉnh lớp 11 các môn văn hóa: Đoạt được 51 giải, trong đó có 03 giải
nhất, 12 giải nhì, 20 giải ba, 16 giải khuyến khích, thấp hơn năm trước 02 giải.
+ Thi Máy tính bỏ túi dành cho học sinh khối 12: Đoạt được 24 giải, trong đó có 0
giải Nhất, 05 giải Nhì, 10 giải Ba, 9 giải Khuyến khích; có 01 học sinh được tham gia dự
thi cấp toàn quốc – đạt giải Khuyến khích.
+ Thi Toán Internet cấp tỉnh dành cho học sinh cấp THPT: Đoạt được 38 giải,
trong đó có 05 giải nhất, 6 giải nhì, 12 giải ba, 15 giải khuyến khích, cao hơn năm trước 16
giải .
+ Thi Toán Internet cấp Quốc gia: Có 02 học sinh đạt giải Bạc, 03 học sinh đạt giải
Đồng, 01 học sinh đạt giải khuyến khích,,
+ Thi sáng tạo Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh: Đạt được 02 giải, trong đó có 01 sản
phẩm đoạt giải Nhì, 01 sản phẩm đoạt giải Khuyến khích.
+ Thi Olympic tiếng Anh cấp tỉnh: Đạt được 17 giải, trong đó có 0 giải nhất, 01 giải
nhì, 03 giải ba, 13 giải khuyến khích; 03 em được chọn tham gia cuộc thi Olympic tiếng
Anh toàn quốc đạt 1 giải Bạc, 01 giải khuyến khích .
+ Thi tài năng tiếng Anh cấp tỉnh lớp 11, có 02 học sinh dự thi và đạt được 01 giải
nhì, 01 giải Ba và cả hai học sinh đều được chọn thi tài năng tiếng Anh cấp toàn quốc.
+ Thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các vấn đề thực tiễn: có 02 sản
phẩm đạt giải Khuyến khích.
+ Thi Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh: Đoạt 3 Huy chương Vàng, môn Cầu Lông ( đôi
nam, đôi nữ, đôi nam- nữ).
+Về Giáo dục- Quốc Phòng: có 04 học sinh tham dự Hội thao Quốc phòng toàn quốc,
hoàn thành tốt nhiệm vụ Sở GDĐT phân công.
5.Công tác chuẩn bị cho học sinh khối 12 thi TNTHPT năm 2017:
Nhà trường đã tổ chức cho cán bộ, giáo viên và học sinh học tập quy chế thi THPT
Quốc gia; tổ chức thu, nộp, kiểm tra hồ sơ dự thi đúng quy đinh của Ngành.
* Số lượng HS12 đang học : 475, thí sinh tự do: 07; trong đó đăng ký dự thi bài thi
Khoa học tự nhiên: 417 em, bài thi Khoa học xã hội: 52 em, thi cả 2 baì KHTN và KHXH
có 13 em. .
- Nhà trường đã tổ chức cho học sinh khối 12 thi thử 02 đợt để học sinh tự kiểm tra
kiến thức và làm quen với cách thức tổ chức kỳ thi năm 2017 .
III. Các hoạt động khác:
1.Công tác Đảng :
- Chi bộ Đảng nhà trường hiện có 38 đảng viên, đạt tỷ lệ 42,2% (so với tổng biên
chế).

- Nhiều năm liền đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch, vững mạnh.
2. Công tác Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Hội liên hiệp Thanh niên
Việt Nam :
- Tổng số Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh: 1371 /1450 = 94.5%; trong đó, phát triển
mới: 264 đoàn viên.
- Tổng số Đoàn viên TNCS HCM được phát triển Đảng trong năm học: 01
- Đoàn trường đã phối hợp phụ trách công tác thi đua đối với học sinh, duy trì sinh
hoạt 15 phút đầu giờ, thực hiện việc tập thể dục giữa giờ cho học sinh; hướng dẫn học sinh
tham gia các hoạt động về An toàn giao thông, viết 1457 bài dự thi Tìm hiểu Luật giao
thông đường bộ, 727 bài dự thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”; tổ chức thi kể
những mẫu chuyện về Tấm gương Đạo đức Hồ Chí Minh trong giờ Chào cờ đầu tuần; học
sinh khối 12 làm tập san điện tử chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và ngày thành
lập QĐND 22/12; tham gia ngày Hội học sinh, sinh viên do Huyện hội Tư Nghĩa tổ chức,
kết quả đạt giải nhất toàn đoàn; thực hiện tốt Chương trình RL-ĐV, tham dự liên hoan
“Khi tôi 18” và “Hội thi Bí thư đoàn trường giỏi” khối THPT do tỉnh đoàn kết hợp với Sở
GD và ĐT tổ chức, kết quả đạt giải nhì toàn đoàn; thăm và tặng quà cho 51 thanh niên ở xã
Nghĩa Hiệp và Nghĩa Mỹ lên đường làm nghĩa vụ quân sự với số tiền trên 4 triệu đồng; tổ
chức Hội diễn văn nghệ Chào mừng 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM đã gây quỹ
Tình nghĩa tình thương được số tiền 62.180.000 đồng.
3. Công tác Công đoàn:
Phối hợp xây dựng và thực hiện tốt Quy chế phối hợp công tác giữa nhà trường và
công đoàn. Phối hợp tổ chức nhiều hoạt động giáo dục, chăm lo đến đời sống của cán bộ,
viên chức, tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên ốm đau và tham gia các hoạt động lớn của
toàn ngành Trong năm học 2016-2017 Công đoàn đã vận động đoàn viên ủng hộ quỹ xây
dựng Khu tưởng niệm Nghĩa sỹ Hoàng sa: 1.820.000 đồng; quỹ Mái ấm công đoàn:
1.820.000 đồng; quỹ hỗ trợ đặc biệt: 4.500.000 đồng; đã phối hợp với nhà trường vận động
đoàn viên ủng hộ quỹ Vì người nghèo: 26.341.636 đồng; quỹ khuyến học tỉnh: 6.710.000
đồng, chăm sóc mẹ VNAH số tiền 600.000 đồng/tháng. Đoàn viên Công đoàn đã đăng kí
76 tiết dạy tốt chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tham gia thi GVDG cấp trường (
8 gv), tham gia viết bài dự thi “ Tìm hiểu luật hôn nhân và gia đình” năm 2016 (76 bài),
dự thi “ Cô giáo tài năng duyên dáng” (Phạm Thị Thúy Vân-Giải Ba); Ban thanh tra nhân
dân đã phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế chuyên môn, xét duyệt lên lớp theo
kế hoạch đã xây dựng.
4. Công tác Hội Cha mẹ học sinh :
Ban đại diện Cha mẹ học sinh từ đầu năm đến nay đã phối hợp hỗ trợ nhà trường
trong nhiều hoạt động giáo dục học sinh, hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam
20/11, ngày thành lập Đoàn THCS; thăm gia đình cán bộ giáo viên và học sinh ốm đau,
hoạn nạn; khen thưởng cho học sinh đạt giải trong các kỳ thi cấp Quốc gia; hỗ trợ động
viên học sinh nghèo vượt khó. Những việc làm trên đã góp phần động viên thầy và trò nhà
trường hoàn thành nhiệm vụ năm học.
5. Công tác từ thiện xã hội :
Từ đầu năm học đến nay, nhà trường đã có nhiều tổ chức, cá nhân ủng hộ quỹ học
bổng nhà trường

Tên tổ chức, cá nhân
Số tiền
Số xuất
Ghi chú
Sacombank
5.000.000
5
HK1
Hoa tình thương
16.000.000
8
( 2 lượt)
ĐHSPKỹ thuật TPHCM
10.000.000
10
Cựu HS Tư Nghĩa 89-92
20.000.000
20
Cựu HS Tư Nghĩa 93-96
10.000.000
10
Cựu HS Tư Nghĩa 1999- 10.000.000, Tivi
10
2002
7
Học bổng Lá Xanh
2.100.000
2
( 2 lượt)
8
Ông Ngô Văn Dưỡng
10.000.000
3
HSG nhất khối
9
Cựu HS Tư Nghĩa 80-83
1.500.000
1
10 ĐH Nha Trang
1.000.000
1
11 ĐH Duy Tân
500.000
1
12 Bảo hiểm Bảo Việt
2.000.000
2
13 Bảo hiểm AAA
2.000.000
2
14 Bảo hiểm PJICO
2.000.000
2
15 Viêtcombank
20.000.000
20
16 Hội Khuyến học tỉnh
2.500.000
1
Tổng cộng
114.300.000
98
Quỹ tình thương của trường đã chi 10.000.000 đồng cho Học sinh nghèo.
6. Công tác tăng cường CSVC :
Nhà trường đã tu sửa tường rào cổng ngõ mặt trước, đề nghị kiểm tra đánh giá hạng
mục công trình nhà hiệu bộ đã có quyết định đầu tư cải tạo.
Sắp đến, nhà trường sẽ mua sắm, tu bổ thêm trang thiết bị phục vụ dạy học.
7. Công tác thi đua khen thưởng:
Đối với đơn vị: Đề nghị công nhận tập thể Lao động tiên tiến.
Đối với tập thể Tổ, đề nghị SGD tặng Giấy khen cho 05 tập thể:
Tổ Ngữ Văn, Tổ Lý- Công Nghệ, Tổ Tiếng Anh, Tổ Thể dục –QPAN, Tổ Sinh- Công
nghệ
Đối với cán bộ, giáo viên:
- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 36 người.
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 51
- Hoàn thành nhiệm vụ: 2
- Riêng Hiệu trưởng, Giám đốc Sở GD&ĐT sẽ đánh giá, xếp loại.
Đối với học sinh:
Đạt danh hiệu Học sinh Giỏi toàn diện: 33
Đạt danh hiệu Học sinh Tiên tiến: 633
Học sinh xuất sắc các mặt công tác: 36
TT
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Kính thưa quí vị đại biểu! Kính thưa quí thầy cô giáo, toàn thể cán bộ công chức- viên
chức trong Hội đồng sư phạm nhà trường, Hội cha mẹ học sinh cùng tất cả các em học sinh
thân mến!
Trên đây là toàn bộ kết quả công tác giáo dục- đào tạo cũng như những điểm còn hạn chế
cần khắc phục của nhà trường trong năm học 2016- 2017 này. Một năm học qua, nhà
trường đã gặt hái nhiều thành công trên các mặt công tác nhưng cũng còn một số yếu kém

cần chấn chỉnh để đáp ứng yêu cầu đặt ra và xứng đáng với vị trí một trường chuẩn quốc
gia, một trường THPT trọng điểm của Huyện. Thay mặt lãnh đạo nhà trường, tôi nhiệt liệt
biểu dương những thành tích thầy và trò đã đạt được trong năm học qua, tha thiết kêu gọi
sự nỗ lực, năng động hơn nữa của mỗi thầy/cô giáo, cán bộ công chức viên chức và toàn
thể các em học sinh trong thời gian tới.
Trong buổi lễ long trọng này, tôi cũng xin chân thành cảm ơn quí cấp, quí ngành, quí phụ
huynh và các thế hệ cựu học sinh đã đồng hành, hỗ trợ tích cực để nhà trường hoàn thành
thắng lợi nhiệm vụ năm học.
Xin kính chúc quí vị đại biểu, quí thầy cô giáo, các cán bộ, công chức- viên chức trong
Hội đồng sư phạm nhà trường cùng tất cả các em học sinh mạnh khỏe, hạnh phúc và thành
công.
Xin trân trọng cảm ơn!

HIỆU TRƯỞNG

LÂM TÍN

