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Thực hiện văn bản số 11205/UBND-KGVX ngày 19/10/2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong các đơn 

vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo công lập giai đoạn 2015 – 2017; tại văn bản này, 

UBND tỉnh giao trách nhiệm Sở GD&ĐT tham mưu Quy định tạm thời về số 

lượng học sinh tối thiểu trên lớp ở các bậc học phổ thông. Trên cơ sở đó, Sở 

GD&ĐT đang phối hợp với UBND cấp huyện, các trường THPT công lập xây 

dựng phương án học sinh tối thiểu trên lớp ở các bậc học phổ thông công lập trên 

địa bàn tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định tạm thời để có cơ sở thực 

hiện biên chế lớp gắn với biên chế giáo viên hợp lý, đúng quy định. 

Sở Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp với các Sở, ngành, địa phương tham 

mưu xây dựng dự thảo kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án về xây 

dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 – 2025. 

 

 

Trong Quý IV/2018, Sở GD&ĐT đã tổ chức xét thăng hạng nghề nghiệp cho 

viên chức các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở như sau: 

STT Thăng hạng Số hồ sơ dự xét Số lượng theo kế hoạch 

x Mầm non x x 

1 Hạng IV  lên III  598 690 

2 Hạng III  lên II  159 200 

 Tiểu học x x 

3 Hạng IV  lên III  126 125 

4 Hạng III  lên II  436 510 

x Trung học cơ sở x x 

5 Hạng III  lên II 327 410 

x Trung học phổ thông x x 

6 Hạng III  lên II 340 480 

x Tổng cộng 1.986 2.415 

 

 

 

Trong năm 2018, các Phòng Giáo dục mầm non, Giáo dục tiểu học, Giáo dục 

trung học và Giáo dục thường xuyên, các phòng chức năng, phòng chuyên môn thuộc Sở 

GD&ĐT, các Phòng GD&ĐT và các trường học, nhất là một số trường THPT đã có sự 
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Về công tác xét thăng hạng nghề nghiệp viên chức các cơ sở giáo dục 
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nỗ lực rất lớn trong việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ xây dựng, củng cố, phát triển 

trường học đạt chuẩn quốc gia. 

Cho đến cuối năm 2018,  kết quả xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trong 

hệ thống trường công lập như sau: Mầm non 123/225 trường, tỷ lệ 54,66% (so với cùng 

kỳ năm trước tăng 17 trường, tăng 7,55%,); tiểu học 145/293 trường, tỷ lệ 49,49% (so 

với cùng kỳ năm trước tăng 09 trường, tăng 3,07%,); THCS 104/175 trường, tỷ lệ 

59,43% (so với cùng kỳ năm trước tăng 15 trường, tăng 5,69%); THPT 26/47 trường, tỷ 

lệ 55,32% (so với cùng kỳ năm trước tăng 08 trường, tăng 2,13%). 

 

 

 

Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục đến cuối năm 2018: 

TT Cơ sở giáo dục 

Tổng số 

đơn vị 

đủ điều 

kiện tự 

đánh giá 

Đã hoàn 

thành tự 

đánh giá 

Đã đánh giá 

ngoài 
Kết quả đánh giá ngoài 

Số 

lượng 
% 

Số 

lượng 
% 

Không 

đạt 

Đạt 

cấp 

độ 1 

Đạt 

cấp 

độ 2 

Đạt 

cấp 

độ 3 

1 Mầm non 280 280 100 111 39,6 0 27 31 53 

2 Tiểu học 298 295 98,9 42 14,1 0 17 7 18 

 3 THCS 173 172 99,4 35 20,2 0 9 6 20 

4 THPT 51 50 98,0 8 15,7 0 4 2 2 

5 
Phổ thông nhiều 

cấp học 
17 14 82,4 0 0,0 0 0 0 0 

 6 GDNN-GDTX 12 12 100 5 41,7 0 1 4 0 

  Cộng chung 831 823 99,0 201 24,2 0 58 50 93 

      

Văn phòng Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai 
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