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KẾ HOẠCH
Bổ sung giải pháp thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm 2019
––––––––––––––––––––––
Căn cứ Quyết định số 68/QĐ-BGDĐT ngày 11/01/2019 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo ban hành Kế hoạch nhiệm vụ năm 2019 của các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và
Đào tạo; Kế hoạch số 2990/KH-UBND ngày 20/3/2019 của Ủy ban nhân dân (UBND)
tỉnh Đồng Nai bổ sung các giải pháp triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác giáo
dục và đào tạo năm 2019 (gửi kèm các văn bản này), Sở Giáo dục và Đào tạo
(GD&ĐT) xây dựng kế hoạch bổ sung giải pháp thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào
tạo năm 2019 trong toàn ngành như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này gắn với Kế hoạch số
2381/KH-SGDĐT ngày 04/9/2018 của Sở GD&ĐT triển khai thực hiện nhiệm vụ
chủ yếu năm học 2018 - 2019 và các kế hoạch của địa phương, cơ quan, đơn vị
thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019.
2. Yêu cầu
Rà soát, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm
học 2018 - 2019 và các nhiệm vụ phát sinh theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào
tạo, UBND tỉnh.
II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1. Tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch, xây dựng kế hoạch của ngành
tổ chức triển khai thực hiện các đề án đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện
giáo dục và đào tạo nhằm đảm bảo kịp thời các cơ chế, chính sách phát triển giáo
dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh, bao gồm: Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ
thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 - 2025; Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho
chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 - 2025; Đề án
phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018 - 2025; Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo
và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018 - 2025.
Phối hợp với các trường đại học trên địa bàn tỉnh tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo,
tổ chức thực hiện Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại học giai đoạn 2019 - 2025;
Đề án nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học
đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2030.
2. Tham mưu UBND tỉnh đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng, triển
khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về đổi mới quản lý cơ sở giáo dục
mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, chức năng, nhiệm vụ của Sở GD&ĐT, Phòng
GD&ĐT; các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; các cơ chế, chính sách về
giáo dục và đào tạo được sửa đổi, bổ sung.

3. Triển khai thực hiện tổng kết, đánh giá việc đổi mới phương pháp dạy và
học ở các trường phổ thông theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh;
triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư
số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các văn bản
quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo có liên quan.
4. Triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức
khảo sát, đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên; triển khai thực hiện công tác bồi
dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên mầm non, phổ thông theo
chương trình sửa đổi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
5. Phối hợp với các Sở, ngành liên quan và các địa phương tham muu UBND
tỉnh chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, phòng học bộ môn thực hiện chương
trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa mới, đặc biệt là lớp 1 theo hướng dẫn của
Bộ Giáo dục và Đào tạo.
6. Tham mưu UBND tỉnh tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm
2019 đảm bảo nghiêm túc, an toàn, khách quan; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ
thông tin, đáp ứng yêu cầu kỳ thi và bảo đảm an toàn thông tin.
7. Tham mưu UBND tỉnh chuẩn bị nội dung và làm việc với Bộ Giáo dục và
Đào tạo về thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước lĩnh vực giáo dục của UBND tỉnh.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các phòng chức năng và phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở GD&ĐT
căn cứ nội dung Kế hoạch này, tham mưu lãnh đạo Sở rà soát, bổ sung các giải
pháp, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ năm 2019.
2. Phòng GD&ĐT, cơ sở giáo dục và đào tạo căn cứ nội dung Kế hoạch này,
rà soát, bổ sung các giải pháp, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ năm
2019 ở địa phương, cơ quan, đơn vị.
3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này
lồng ghép vào báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, cả năm gửi về Sở
GD&ĐT (thông qua Văn phòng Sở) trước ngày 10 hàng tháng. Giao Văn phòng Sở
GD&ĐT tham mưu tổng hợp báo cáo gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh
trước ngày 15 hàng tháng.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, thủ trưởng các cơ
quan, đơn vị kịp thời báo cáo lãnh đạo Sở GD&ĐT xin ý kiến chỉ đạo giải quyết./.
Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các Phòng GD&ĐT, trường THPT, TT. GDNN-GDTX
và đơn vị trực thuộc;
- Ban Giám đốc và Trưởng phòng thuộc Sở GD&ĐT;
- Cổng thông tin điện tử Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT, VP.
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