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Sở GD&ĐT đã và đang phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện, thị 

xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai ban hành: 

- Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 117/QĐ-TTg, ngày 

25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng 

dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên 

cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 

2020, định hướng đến năm 2025”. 

- Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 522/QĐ-TTg, ngày 14/5/2018 

của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và 

định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 – 2025”. 

Sở GD&ĐT đã và đang phối hợp với thành phố Biên Hòa, các Sở, ngành có 

liên quan tổ chức rà soát, tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện hỗ trợ trang bị 

cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ tư thục ở khu vực có nhiều công nhân lao động 

trên địa bàn thành phố Biên Hòa trong năm 2018 theo Quyết định số 430/QĐ-

UBND ngày 05/02/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai Nghị quyết số 

101/2017/NQ-HĐND ngày 08/02/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định về 

hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ tư thục ở khu vực có nhiều công 

nhân lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020. 

 

 

 Sở GD&ĐT đã triển khai phương án tuyển sinh lớp 10 năm học 2018 – 

2019, trong đó có 21 trường trung học phổ thông công lập tuyển sinh bằng hình 

thức thi tuyển (gồm tất cả các trường ở thành phố Biên Hòa và một số trường ở các 

huyện, thị xã Long Khánh); các trường khác tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển. 

Số thí sinh đăng ký dự thi là 19.888. Kỳ thi được tổ chức vào các ngày 06 và 

07/6/2018 tại 14 cụm thi với 38 hội đồng thi. 

Kết quả, ngoài Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, các trường THPT tổ 

chức thi tuyển có điểm chuẩn nguyện vọng 1 vào lớp 10 trên 30 điểm tập trung ở 

thành phố Biên Hòa, thị xã Long Khánh: Trường THPT Ngô Quyền 38,5 điểm, 

Trường THPT Trấn Biên 37,25 điểm, Trường THPT Lê Hồng Phong 32,5 điểm, 

Trường THPT Nam Hà 32,25 điểm, Trường THPT Long Khánh 31,75 điểm, 

Trường THPT Nguyễn Trãi 30,25 điểm. 
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Chủ trương, chính sách về giáo dục của địa phương 

Tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2018 - 2019 
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Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, Bộ GD&ĐT giao Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp 

với các trường đại học: Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Lạc Hồng và 

Phân hiệu Trường đại học Lâm nghiệp tổ chức hội đồng thi tại tỉnh Đồng Nai. Thực hiện 

chỉ đạo của UBND tỉnh về việc chuẩn bị và tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, Sở 

GD&ĐT tập trung chuẩn bị cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên phục vụ 

công tác coi thi, chấm thi; triển khai, phổ biến quy chế thi của Bộ GD&ĐT, chỉ đạo các 

cơ sở giáo dục tăng cường công tác ôn tập cho học sinh lớp 12 để đạt kết quả tốt trong kỳ 

thi; tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi về cơ sở vật chất điểm thi 

đảm bảo an toàn, đúng quy chế. 

 Kỳ thi đã diễn ra an toàn, đúng quy chế và đạt kết quả khả quan. Kết quả tính 

chung (không tính thí sinh tự do) có 26.276/27.080 học sinh tốt nghiệp trung học phổ 

thông, tỷ lệ 97,03%. Trong đó, trung học phổ thông có 23.666/23.858 học sinh tốt 

nghiệp, tỷ lệ 99,20%; giáo dục thường xuyên có 2.610/3.222 học viên tốt nghiệp, tỷ lệ 

81,01%. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2018 tương đương tỷ lệ 

tốt nghiệp năm 2017. 

 

 

Thực hiện văn bản số 4118/UBND-TH ngày 26/4/2018 của UBND tỉnh về 

việc tổ chức triển khai thực hiện Kết luận Hội nghị giao ban Quý I/2018 của Tỉnh 

ủy, đến nay Sở GD&ĐT đã tổ chức kiểm tra việc thực hiện Đề án “S a học 

đường” tại 20 cơ sở giáo dục mầm non và 18 trường tiểu học. Qua kiểm tra, cho 

thấy Đề án đã được các trường học quan tâm thực hiện đúng ý nghĩa, đúng mục 

tiêu đề ra. Công tác quản lý, thực hiện hồ sơ sổ sách, quy trình cấp phát s a, uống 

s a, công tác bảo quản s a,… đã đi vào nề nếp và phát huy hiệu quả. 

 

 

 
 

Ngày 18/7/2018, Sở GD&ĐT tổ chức lễ báo công giáo viên, học sinh giỏi 

cấp tỉnh và cấp quốc gia năm học 2017 – 2018 tại Văn Miếu Trấn Biên.   

 

 

Tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 

Tổ chức tuyên dương giáo viên và học sinh đạt giải cấp tỉnh, cấp quốc gia 

năm học 2017 - 2018 

Tập trung triển khai, thực hiện hiệu quả Đề án “Sữa học đường”; tăng cường 

kiểm tra, thanh tra, giám sát việc triển khai thực hiện Đề án ở cấp cơ sở 
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Cùng ngày 18/7/2018, Sở GD&ĐT tổ chức lễ tuyên dương giáo viên, học 

sinh giỏi cấp tỉnh và cấp quốc gia năm học 2017 – 2018 tại Đài Phát thanh và 

Truyền hình Đồng Nai. 

Có 06 giáo viên được công nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp quốc gia 

môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh; 16 giáo viên đoạt giải cao tại hội thi 

giáo viên giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh cấp THPT và giáo dục thường xuyên; 12 giáo 

viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi cấp tỉnh. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp (vị trí thứ 7 từ trái sang phải) 

 trao Bằng khen của UBND tỉnh cho giáo viên dạy giỏi 

Có 43 học sinh giỏi trung học phổ thông cấp quốc gia; 04 học sinh đạt giải 

cuộc thi Khoa học – kỹ thuật cấp quốc gia; 21 học sinh đạt giải Taekwondo; 10 học 

sinh đạt giải Hội Khỏe Phù Đổng cúp Milo; 47 học sinh đạt giải trong kỳ thi Olympic 

truyền thống 30 tháng 4; 01 học sinh đạt giải cuộc thi An toàn giao thông do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo tổ chức. 

Lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Sở GD&ĐT, các Sở, ngành và học sinh giỏi  


