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Chủ trương, chính sách về giáo dục của địa phương
Sở GD&ĐT đã 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 số 8179/KH-UBND ngày 03/8/2018 của UBND tỉnh 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.
- Kế hoạch số 8864/KH-UBND ngày 21/8/2018 của UBND tỉnh triển khai
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, đào
tạo giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025" trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 27/8/2018 của UBND tỉnh về nhiệm vụ chủ
yếu năm học 2018 - 2019 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai.
- Quyết định số 3200/QĐ-UBND ngày 07/9/2018 của UBND tỉnh về việc
phê duyệt Danh mục đầu tư bộ thiết bị vận động thông minh cho các cơ sở giáo
dục mầm non công lập của Sở Giáo dục và Đào tạo. Tổng kinh phí dự toán là
44,56 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh năm 2018.
Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-TW/NQ và Nghị quyết số 19NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Sở GD&ĐT đã rà soát chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Sở
GD&ĐT theo hướng giảm đầu mối. Dự kiến giảm 03 phòng để đảm bảo tối thiểu
08 biên chế/phòng.
Đầu năm học 2018 - 2019, trên địa bàn huyện Định Quán đã hợp nhất 02
trường mầm non thành 01 trường mầm non, 04 trường tiểu học thành 02 trường
tiểu học; huyện Tân Phú đã sáp nhập 01 trường tiểu học vào trường 01 trường
THCS thành 01 trường TH-THCS; huyện Thống Nhất sáp nhập 02 trường tiểu học
vào 02 trường THCS thành 02 trường TH-THCS; huyện Nhơn Trạch sáp nhập 01
trường tiểu học vào 01 trường THCS thành 01 trường TH-THCS. Các địa phương
khác đang tiếp tục rà soát, sắp xếp lại trường, lớp.
Dự kiến năm học 2018 - 2019, kế hoạch biên chế toàn ngành là 31.926
người (biên chế: 28.033 người; hợp đồng: 3.893 người); so với năm 2018, dự kiến
biên chế giáo dục khối huyện giảm 551 biên chế, tăng 58 hợp đồng. Một số địa
phương chưa sử dụng hết biên chế (Vĩnh Cửu, Trảng Bom, Thống Nhất, Cẩm Mỹ,
1

Long Khánh, Xuân Lộc, Tân Phú, Định Quán) sẽ được từng bước thu hồi biên chế để
cấp thêm biên chế cho các địa phương còn thiếu (Nhơn Trạch, Biên Hòa, Long Thành).
Về việc triển khai thực hiện Đề án ứng dụng công nghệ cao trong quản lý và
phát triển lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Sở GD&ĐT tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 8864/KH-UBND
ngày 21/8/2018 của UBND tỉnh triển khai thực hiện 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 2018 - 2020, định hướng
đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Trên cơ sở đó, Sở Giáo dục và Đào tạo xây
dựng Kế hoạch số 2402/KH-SGDĐT ngày 06/9/2018 triển khai thực hiện, cụ thể hóa
các nhiệm vụ, xác định lộ trình phối hợp với các Sở, ngành tham mưu UBND tỉnh phê
duyệt các dự án đầu tư hạ tầng, hệ thống phần mềm quản lý, điều hành giáo dục và
đào tạo.
Sở GD&ĐT đang phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính
tham mưu UBND tỉnh chủ trương đầu tư Trung tâm điều hành giáo dục cho ngành
Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai.
Trang bị thiết bị hệ thống phòng họp trực tuyến ngành Giáo dục của tỉnh tại 13
điểm cầu trực tuyến: Sở GD&ĐT, các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên
Hòa phục vụ hội nghị, tập huấn qua mạng cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.
Về việc xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học chuẩn bị cho năm học mới
2018 - 2019
Số công trình trường học được xây dựng đưa vào sử dụng trong năm học
2018 - 2019 là 30 công trình với 277 phòng học và các hạng mục chức năng khác,
tổng kinh phí đầu tư là 510 tỷ đồng, trong đó, số công trình đưa vào sử dụng trong
khai giảng năm học mới là 12 công trình với 126 phòng học và các hạng mục chức
năng khác.
Bên cạnh đó, các địa phương cũng đã chi khoảng 139,7 tỷ đồng cho việc sửa
chữa cơ sở vật chất phòng học gồm: 469 phòng học; 226 nhà vệ sinh,…; chi
khoảng 17,8 tỷ đồng cho mua sắm trang thiết bị dạy và học như bàn ghế (622 bộ),
máy vi tính (17 phòng với 425 máy) và các trang thiết bị dạy học khác.
Trong hè năm 2017 - 2018, Sở GD&ĐT đã tổ chức mua sắm, trang bị 20
phòng máy vi tính, trang bị 2.510 bộ bàn ghế học sinh, mua sắm 10 máy
Photocopy cho các trường THPT và trang bị phần mềm kiểm định chất lượng giáo
dục cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh; tổng kinh phí thực hiện đầu tư, mua
sắm khoảng 21,4 tỷ đồng. Hỗ trợ các trường sửa chữa cơ sở vật chất khoảng 19,8
tỷ đồng.
Thành phố Biên Hòa không có tình trạng lớp học ca ba. Tuy nhiên, có 03 trường
Tiểu học Phan Đình Phùng (phường Long Bình), Tiểu học Phan Bội Châu (phường
Long Bình), Tiểu học Lý Thường Kiệt (phường Tân Hiệp) phải tiếp tục mượn cơ sở vật
chất của các cơ sở giáo lân cận để giải quyết tình trạng quá tải học sinh.
2

Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục; triển khai thực hiện nhiệm vụ hỗ
trợ giáo dục mầm non ngoài công lập
Đầu năm học 2018 - 2019, trong hệ thống cơ sở giáo dục ngoài công lập có
120 trường mầm non, 1.167 nhóm trẻ độc lập tư thục, 05 trường tiểu học, 01
trường TH-THCS, 04 trường THCS-THPT, 12 trường TH-THCS-THPT, 08 trường
THPT. So với đầu năm học 2017 - 2018 tăng thêm 27 trường mầm non tư thục và 02
trường tư thục có cấp học THPT.
Sở GD&ĐT đang phối hợp với các Sở, ngành, UBND thành phố Biên Hòa thành
lập Hội đồng thẩm định nhu cầu hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ tư thục
thực hiện 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; trong năm 2018 sẽ
tập trung triển khai thực hiện trên địa bàn thành phố Biên Hòa.
Tổ chức khai giảng năm học mới 2018 - 2019
Trong buổi sáng ngày 05/9/2018, các trường học trên địa bàn tỉnh tổ chức khai
giảng năm học mới 2018 - 2019; Tỉnh ủy, Hội đồng nhân nhân, Ủy ban nhân dân, Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã có Thư chúc mừng, năm học mới; lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo
các Sở, ngành, lãnh đạo các cơ quan cấp huyện, cấp xã đã đến dự lễ khai giảng, động
viên, chúc mừng năm học mới tại các trường học.
Các trường học đã tích cực phối hợp với Ban Đại diện cha mẹ học sinh, các
tổ chức, đoàn thể địa phương để giúp đỡ, động viên những học sinh có hoàn cảnh
khó khăn, học sinh học lực yếu có nguy cơ bỏ học; huy động lại những học sinh đã
bỏ học. Trước và trong ngày khai giảng, toàn tỉnh có 5.301 học sinh vượt khó học
giỏi được trao học bổng với tổng số tiền hơn 2,1 tỷ đồng; có 11.454 học sinh hoàn
cảnh khó khăn được giúp đỡ với tổng số tiền hơn 2,3 tỷ đồng; tặng cho học sinh
3.508 bộ quần áo, 6.493 bộ sách giáo khoa, 117.087 cuốn vở, 554 chiếc xe đạp.
Văn phòng Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai
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