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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 

của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; 

Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 17/01/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 

(khóa X) về chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2019 

đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo tỉnh Đồng Nai 

–––––––––––––––––– 

 Thực hiện nội dung Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về 

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2019, Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 17/01/2019 của Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa X) về chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2019; 

căn cứ nhiệm vụ giáo dục và  ào tạo năm 2019 trên  ịa bàn tỉnh,    Giáo dục và Đào tạo 

(GD&ĐT) tỉnh Đồng Nai xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Quán triệt và chỉ  ạo toàn ngành Giáo dục và Đào tạo xác  ịnh mục tiêu, 

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-

CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Nghị 

quyết số 12-NQ/TU ngày 17/01/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa X) 

về chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2019. 

2. Trên cơ s  Kế hoạch này, các phòng thuộc    GD&ĐT, các Phòng GD&ĐT, 

các cơ s  giáo dục và  ào tạo xác  ịnh rõ nội dung công việc phải làm, thời gian và tiến  ộ 

thực hiện lồng ghép vào các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả các 

mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; có kế hoạch  ịnh kỳ kiểm tra kết quả thực hiện. 

 II. MỤC TIÊU 

1. Tiếp tục  ẩy mạnh thực hiện  ổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và  ào tạo, 

tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục và  ào tạo,  áp 

ứng yêu cầu của xã hội và hội nhập quốc tế. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ  ột phá 

trong giai  oạn 2015 – 2020 về  ầu tư phát triển giáo dục mầm non, phát triển 

nguồn nhân lực. 

2. Tiếp tục triển khai thực hiện  ổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất 

lượng và hiệu quả hoạt  ộng của các  ơn vị sự nghiệp công lập. Tập trung sắp xếp cơ s  

giáo dục công lập gắn với sắp xếp, sử dụng hợp lý,  ào tạo, bồi dưỡng  ội ngũ nhà giáo; 

xây dựng  ội ngũ công chức của cơ quan quản lý giáo dục, cơ s  giáo dục và  ào tạo nâng 

cao tính chuyên nghiệp, kỷ luật lao  ộng; tăng cường nề nếp, kỷ cương, dân chủ trong cơ 

quan quản lý giáo dục, trong ngành Giáo dục và Đào tạo, trong nhà trường. 

3. Tiếp tục  ổi mới công tác quản lý về chuyên môn của các trường học,  ổi 

mới dạy học, kiểm tra,  ánh giá học sinh, chuẩn bị các  iều kiện thực hiện  ổi mới 
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chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Tiếp tục  ầu tư, xây dựng cơ s  vật 

chất, trang bị thiết bị dạy học; giải quyết các vướng mắc  ể  ẩy mạnh xã hội hóa, thu 

hút các nguồn lực phát triển giáo dục. Đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tư ng,  ạo 

 ức, lối sống, kỹ năng, tư duy sáng tạo, khả năng thích nghi với yêu cầu Cách 

mạng công nghiệp 4.0; xây dựng môi trường giáo dục văn hóa, an toàn, lành mạnh, 

thân thiện, phòng, chống bạo lực học  ường.  

4. Tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính. Chú trọng nâng cao chất lượng  ào 

tạo nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, gắn  ào tạo với nhu cầu sử dụng lao 

 ộng của các doanh nghiệp trong và ngoài nước,  áp ứng yêu cầu thị trường và các ngành, 

nghề chủ lực, mũi nhọn của tỉnh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. 

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Tập trung lãnh  ạo thực hiện xây dựng  ảng trong trường học; tiếp tục triển 

khai thực hiện Quyết  ịnh số 719/QĐ-UBND ngày 14/3/2017 của UBND tỉnh Đồng 

Nai; Kế hoạch số 749/KH- GDĐT ngày 23/3/2017 của    GD&ĐT triển khai thực 

hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về 

tăng cường xây dựng, chỉnh  ốn Đảng; ngăn chặn,  ẩy lùi sự suy thoái về tư tư ng, 

chính trị,  ạo  ức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong 

nội bộ cơ quan,  ơn vị. Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính,  ạo  ức công vụ 

của công chức, viên chức; thực hiện tốt phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí. 

2. Thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 19-NQ/TW  ngày 25/10/2017 của Ban Chấp 

hành Trung ương (khóa XII); Kế hoạch số 166-KH/TU ngày 02/4/2018 của Tỉnh ủy 

Đồng Nai; Kế hoạch số 5874/KH-UBND ngày 08/6/2018 của UBND tỉnh; Kế hoạch số 

141-KH/BCS-UBND; Kế hoạch số 142-KH/BCS-UBND của Ban Cán sự  ảng UBND 

tỉnh về tiếp tục  ổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả 

hoạt  ộng của các  ơn vị sự nghiệp công lập. Trong  ó, chú trọng  ổi mới căn bản, toàn 

diện và  ồng bộ các  ơn vị sự nghiệp giáo dục công lập,  ảm bảo tinh gọn, có cơ cấu hợp 

lý, có năng lực tự chủ, quản trị tiên tiến, hoạt  ộng hiệu lực, hiệu quả. 

3. Tăng cường thực hiện thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành, thanh tra, 

kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính, kỷ cương,  ạo  ức công vụ, công tác quản 

lý, tổ chức các hoạt  ộng của các cơ s  giáo dục và  ào tạo, nhất là  ối với người  ứng 

 ầu cơ quan,  ơn vị trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết 

của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa X), Nghị quyết của Hội  ồng nhân dân tỉnh, 

Chương trình, Kế hoạch công tác của UBND tỉnh trong năm 2019. Thực hiện có hiệu 

quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tham mưu UBND tỉnh chuẩn bị 

làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo về thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo 

dục tại UBND tỉnh Đồng Nai, dự kiến vào tháng 12/2019. 

Tập trung rà soát,  ơn giản thủ tục hành chính, tăng cường thực hiện dịch vụ 

công trực tuyến mức  ộ 3, 4; xây dựng nền hành chính hiện  ại, chuyên nghiệp, 

hiệu quả,  ổi mới phương thức, lề lối làm việc;  ẩy mạnh ứng dụng công nghệ 

thông tin trong  iều hành, quản lý hồ sơ, công việc, hội họp; tăng cường giao dịch 

văn bản  iện tử, sử dụng chữ ký số, chứng thư số theo quy  ịnh. 
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4. Tập trung triển khai thực hiện  ổi mới, tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về 

chất lượng, hiệu quả giáo dục và  ào tạo, nhất là  ối với cơ s  giáo dục và  ào tạo ngoài 

công lập. Tiếp tục rà soát, triển khai các giải pháp thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 

194-KH/TU ngày 29/7/2014 của Tỉnh ủy; Kế hoạch số 10046/KH-UBND ngày 

23/10/2014 của UBND tỉnh; Kế hoạch số 3030/KH- GDĐT ngày 29/12/2014 của    

GD&ĐT thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

(khóa XI) về  ổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và  ào tạo,  áp ứng yêu cầu công 

nghiệp hóa, hiện  ại hóa trong  iều kiện kinh tế thị trường  ịnh hướng xã hội chủ nghĩa 

và hội nhập quốc tế. Tham mưu UBND tỉnh xây dựng, tiếp tục triển khai thực hiện các 

 ề án  áp ứng yêu cầu  ổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và  ào tạo. Chú trọng các giải 

pháp thực hiện các nhiệm vụ,  ảm bảo tiến  ộ, hoàn thành các chỉ tiêu  ến năm 2020 

theo Kế hoạch số 194-KH/TU ngày 29/7/2014 của Tỉnh ủy. 

5. Tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình tổng thể  ào tạo 

phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đồng Nai giai  oạn 2016 – 2020 ban hành kèm theo Quyết 

 ịnh số 4698/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh. Thực hiện có hiệu quả các 

chương trình phát triển khoa học và công nghệ theo hướng gắn kết chặt chẽ với sự phát triển 

của ngành, lĩnh vực. Tổ chức rà soát, dự báo tình hình phát triển trường lớp, học sinh, xác 

 ịnh chỉ tiêu tuyển sinh,  ào tạo sinh viên ngành  ư phạm các cấp học phù hợp, khắc phục 

tình trạng sinh viên sau tốt nghiệp không có việc làm. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch 

số 7533/KH-UBND ngày 23/8/2016 của UBND tỉnh về  ào tạo, bồi dưỡng  ội ngũ nhà 

giáo, cán bộ quản lý cơ s  giáo dục  áp ứng yêu cầu  ổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ 

thông tỉnh Đồng Nai giai  oạn 2016 – 2020,  ịnh hướng  ến năm 2025; Kế hoạch số 

270/KH-BGDĐT ngày 02/5/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch số 2125/KH-

 GDĐT ngày 6/8/2018 của    GD&ĐT về  ào tạo, bồi dưỡng giáo viên cơ s  giáo dục phổ 

thông thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới. 

6. Thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa giáo dục; nghiên cứu,  ề xuất biện pháp 

giải quyết các vướng mắc  ể  ẩy mạnh xã hội hóa, thu hút các nguồn lực phát triển 

giáo dục. Chú trọng giải quyết các vướng mắc về  ất  ai trong việc nâng cấp các 

nhóm lớp mầm non tư thục thành lập trường mầm non tư thục. Tiếp tục triển khai thực 

hiện  úng quy  ịnh, có hiệu quả Nghị  ịnh số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của 

Chính phủ quy  ịnh về hợp tác,  ầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục; 

Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy 

 ịnh về tài trợ cho các cơ s  giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Quyết  ịnh 

số 3866/QĐ-UBND ngày 05/12/2014 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án phát triển xã 

hội hóa các lĩnh vực văn hóa – xã hội tỉnh Đồng Nai giai  oạn 2015 - 2020. 

7. Tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống trường, lớp, cơ s  vật chất các cấp học. Tiếp 

tục thực hiện Kế hoạch số 8864/KH-UBND ngày 21/8/2018 của UBND tỉnh triển 

khai  ề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các 

hoạt  ộng dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, 

 ào tạo giai  oạn 2018 - 2020,  ịnh hướng  ến năm 2025" trên  ịa bàn tỉnh Đồng 

Nai. Tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết  ịnh số 1436/QĐ-TTg ngày 

29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án  ảm bảo cơ s  vật chất cho 

chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai  oạn 2017 – 2025. Tổng kết 

chương trình kiên cố hóa trường lớp, xây dựng  ề án  ầu tư phát triển trường lớp chất 
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lượng cao. Khuyến khích phát triển các cơ s  giáo dục và  ào tạo ngoài công lập,  a 

dạng hóa các loại hình  ào tạo, m  rộng quy mô  ào tạo. 

8. Tiếp tục tổ chức thực hiện Kế hoạch số 3332/KH-UBND ngày 14/10/2015 

của UBND tỉnh triển khai  ề án  ổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ 

thông; chuẩn bị các  iều kiện thực hiện   lớp 1 bắt  ầu từ năm học 2019 – 2020. Đổi mới 

quản lý các cơ s  giáo dục mầm non và phổ thông theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. Tổ chức kiểm tra,  ánh giá học sinh, học viên, sinh viên và các kỳ thi nghiêm 

túc, an toàn, chất lượng. Tăng cường an ninh, an toàn trường học; chú trọng xây dựng 

văn hóa học  ường, trang bị kỹ năng sống cho học sinh; xây dựng môi trường giáo dục 

lành mạnh, dân chủ, kỷ cương. Tiếp tục xử lý vấn  ề thừa, thiếu giáo viên cục bộ. Thực 

hiện có hiệu quả các chính sách phát triển giáo dục và  ào tạo vùng khó khăn,  ồng bào 

dân tộc thiểu số và  ối tượng chính sách. Phấn  ấu năm học 2019 – 2020 có 92,6% học 

sinh cấp trung học cơ s  và 74,4% học sinh cấp trung học phổ thông  i học  úng  ộ tuổi. 

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 2345/KH-UBND ngày 14/3/2018 của 

UBND tỉnh về tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Nâng cao chất lượng công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường  ến năm 2021 trên  ịa bàn tỉnh Đồng Nai; 

Kế hoạch số 2342/KH-UBND ngày 14/3/2018 của UBND tỉnh thực hiện Quyết 

 ịnh số 1039/QĐ-TTg ngày 05/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt 

 ề án  ưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống 

giáo dục quốc dân; Kế hoạch số 6439/KH-UBND ngày 22/6/2018 của UBND tỉnh 

về triển khai Chương trình hành  ộng phòng, chống bạo lực học  ường trong các 

cơ s  giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên  ịa 

bàn tỉnh giai  oạn 2018 – 2021. 

9. Tiếp tục tổ chức thực Kế hoạch số 3111/KH-UBND ngày 24/4/2013 của 

UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án xây dựng xã hội học tập giai  oạn 2012 - 2020 

trên  ịa bàn tỉnh Đồng Nai. Nâng cao chất lượng hoạt  ộng giáo dục thường xuyên của 

trung văn hóa, thể thao - học tập cộng  ồng, trung tâm học tập cộng  ồng, trung tâm 

giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trung tâm tin học, ngoại ngữ, trung tâm 

giáo dục kỹ năng sống và hoạt  ộng ngoài giờ chính khóa. Tiếp tục  ẩy mạnh thực hiện 

Kế hoạch số 63-KH/TU ngày 10/4/2012 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 2154/KH-UBND 

ngày 21/3/2013 của UBND tỉnh về công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục; chú trọng 

tăng cường các biện pháp thực hiện phổ cập giáo dục bậc trung học. 

 10. Xây dựng, nâng cao chất lượng  ội ngũ giáo viên làm công tác hướng nghiệp 

trong các trường trung học cơ s , trung học phổ thông; tổ chức hoạt  ộng giáo dục hướng 

nghiệp, tư vấn tuyển sinh thiết thực, hiệu quả, phù hợp với nhu cầu của học sinh, gia  ình 

học sinh gắn với nhu cầu thị trường lao  ộng, nhu cầu nguồn nhân lực của  ịa phương. 

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 8179/KH-UBND ngày 03/8/2018 

của UBND tỉnh; Kế hoạch số 2795/KH- GDĐT ngày 15/10/2018 của    GD&ĐT về 

việc thực hiện Quyết  ịnh số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt Đề án giáo dục hướng nghiệp và  ịnh hướng phân luồng học sinh trong 

giáo dục phổ thông giai  oạn 2018 – 2025. 

11. Gắn kết chặt chẽ phát triển giáo dục và  ào tạo với phát triển nguồn nhân 

lực. Tập trung  ào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, xác  ịnh rõ các ngành cần 

tập trung  ào tạo,  ẩy mạnh  ào tạo sau  ại học  ảm bảo số lượng, chất lượng và 
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cơ cấu ngành nghề,  ặc biệt  ối với các ngành, lĩnh vực phục vụ phát triển kinh tế - 

xã hội trong thời gian tới như dịch vụ chất lượng cao, công nghiệp hỗ trợ, nông 

nghiệp – nông thôn, y tế, phục vụ  ân bay quốc tế Long Thành. Triển khai thực 

hiện Luật sửa  ổi, bổ sung một số  iều của Luật Giáo dục  ại học, thực hiện có 

hiệu quả quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm  ối với cơ s  giáo dục  ại học; chú 

trọng quản lý chất lượng  ầu ra. Các trường  ại học chủ  ộng triển khai thực hiện, 

 ồng thời phối hợp với    GD&ĐT, các   , ngành có liên quan tham mưu UBND 

tỉnh chỉ  ạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ  ược giao trong Quyết  ịnh số 

69/QĐ-TTg ngày 15/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao 

chất lượng giáo dục  ại học giai  oạn 2019 – 2025. 

12. Tiếp tục  ầu tư, nâng cao năng lực nghiên cứu, chuyển giao khoa học 

của Trường  ại học Đồng Nai về quản lý giáo dục  áp ứng yêu cầu  ổi mới căn 

bản, toàn diện giáo dục và  ào tạo. Tập trung thực hiện chủ trương xây dựng 

Trường  ại học Đồng Nai thành cơ s   ào tạo khoa học và công nghệ có thế mạnh 

trong các lĩnh vực sư phạm, quản lý giáo dục,  ào tạo ngoại ngữ. 

13. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 147/2014/NQ-

HĐND ngày 12/12/2014 của Hội  ồng nhân dân tỉnh và Quyết  ịnh số 65/QĐ-

UBND ngày 12/01/2015 của UBND tỉnh về phát triển giáo dục mầm non trên  ịa 

bàn tỉnh Đồng Nai giai  oạn 2015 – 2020; Nghị quyết số 101/2017/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2017 của Hội  ồng nhân dân tỉnh và Quyết  ịnh số 340/QĐ-UBND 

ngày 05/02/2018 của UBND tỉnh Quy  ịnh việc hỗ trợ cơ s  vật chất cho các 

nhóm trẻ tư thục   khu vực có nhiều công nhân lao  ộng trên  ịa bàn tỉnh Đồng 

Nai  ến năm 2020; văn bản số 3964/UBND-VX ngày 19/5/2019 của UBND tỉnh về 

việc  ịnh hướng phát triển trường mầm non tư thục trên  ịa bàn tỉnh giai  oạn 2016 – 

2022. Tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết  ịnh số 1677/QĐ-TTg 

ngày 03/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển giáo dục 

mầm non giai  oạn 2018 – 2025. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Các phòng chức năng, phòng chuyên môn thuộc    GD&ĐT căn cứ Kế 

hoạch này tham mưu lãnh  ạo    cụ thể hoá, chỉ  ạo, tổ chức triển khai thực hiện 

theo chức năng và nhiệm vụ  ược giao  ối với từng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 

 ã  ề ra lồng ghép vào các chương trình, kế hoạch,  ề án  ã  ược phê duyệt;  ồng 

thời tiến hành tham mưu phối hợp với các   , ban, ngành, tổ chức,  oàn thể liên 

quan giúp lãnh  ạo    tham mưu xây dựng các  ề án, dự án, chương trình, kế 

hoạch công tác mới theo chỉ  ạo của Bộ GD&ĐT, Tỉnh ủy, Hội  ồng nhân dân 

tỉnh, UBND tỉnh; thực hiện chế  ộ báo cáo theo yêu cầu của cơ quan chức năng và 

báo cáo  ịnh kỳ hàng tháng, hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm gửi Văn phòng 

   tổng hợp báo cáo gửi UBND tỉnh,    Kế hoạch và Đầu tư theo quy  ịnh. Phân 

công nhiệm vụ, thời gian, kế hoạch làm việc của các phòng thuộc     ã  ược cụ 

thể hóa trong Chương trình số 154/CTr- GDĐT ngày 16/01/2019 về công tác của 

   GD&ĐT tỉnh Đồng Nai năm 2019. 

 2. Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa căn 

cứ Kế hoạch này  ể xây dựng Kế hoạch của ngành    ịa phương triển khai và chỉ 

 ạo thực hiện   các  ơn vị trực thuộc phù hợp với Chương trình, Kế hoạch của 
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UBND  ịa phương. Phối hợp với các ban, ngành,  oàn thể liên quan tham mưu cấp 

ủy Đảng, Hội  ồng nhân dân, UBND  ịa phương các chủ trương, cơ chế, chính 

sách  ầu tư phát triển giáo dục và  ào tạo phù hợp với tình hình mới. Kế hoạch của 

các Phòng GD&ĐT gửi    GD&ĐT (thông qua Văn phòng    trước) ngày 

20/02/2019 qua  ịa chỉ email: vanphong.sodongnai@moet.edu.vn . 

 3. Các trường trung học phổ thông, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - 

giáo dục thường xuyên (lĩnh vực giáo dục thường xuyên) và  ơn vị trực thuộc    

GD&ĐT tổ chức quán triệt trong cán bộ, giáo viên, nhân viên của  ơn vị nội dung 

Kế hoạch này; lồng ghép vào kế hoạch năm học, các chương trình, kế hoạch công 

tác hàng năm tổ chức thực hiện phù hợp  ặc  iểm tình hình  ơn vị. 

 4. Lãnh  ạo các phòng thuộc    GD&ĐT, các Phòng GD&ĐT, các cơ s  giáo 

dục phải thường xuyên theo dõi,  ôn  ốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ  ược giao 

của Kế hoạch này  úng tiến  ộ và có hiệu quả; kiểm  iểm,  ánh giá công việc theo  ịnh 

kỳ, bổ sung các nhiệm vụ và giải pháp kịp thời, phù hợp,  ảm bảo hoàn thành tốt Kế 

hoạch; thực hiện báo cáo kết quả công việc theo tiến  ộ và theo  ịnh kỳ hàng quý, 6 

tháng, 9 tháng và cả năm trước ngày 10 tháng cuối quý gửi Văn phòng    GD&ĐT 

tổng hợp, báo cáo cơ quan chức năng theo quy  ịnh. 

 5. Đề nghị các trường  ại học trên  ịa bàn tỉnh căn cứ nội dung chỉ  ạo của Thủ 

tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai; căn cứ tình 

hình thực tiễn của nhà trường, nghiên cứu Kế hoạch này triển khai thực hiện các nhiệm 

vụ có liên quan; thực hiện phối hợp báo cáo kết quả công việc theo tiến  ộ và theo  ịnh 

kỳ hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm trước ngày 10 tháng cuối quý gửi Văn phòng 

   GD&ĐT tỉnh Đồng Nai tổng hợp, báo cáo cơ quan chức năng theo quy  ịnh. 

 Kế hoạch này  ược triển khai thực hiện   tất cả các cơ quan quản lý giáo 

dục và các cơ s  giáo dục và  ào tạo trên  ịa bàn tỉnh thuộc quản lý của UBND 

tỉnh,    GD&ĐT tỉnh Đồng Nai./. 

Nơi nhận: 
- Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
- Tỉnh ủy; 
- Hội  ồng nhân dân tỉnh; 
- Ủy ban nhân dân tỉnh; 
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 
-    Kế hoạch và Đầu tư; 
- Cục Thống kê tỉnh; 
- UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố 
Biên Hòa; 

- Các trường  ại học: Đồng Nai, Lạc Hồng, Công nghệ 

Đồng Nai, Công nghệ Miền Đông, Phân hiệu  ại học 

Lâm nghiệp, cơ s  2 Đại học Tài nguyên và Môi trường 

(phối hợp thực hiện); 

- Ban Giám  ốc    GD&ĐT; 
- Trư ng phòng thuộc    GD&ĐT; 

- Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã Long Khánh và 

Tp. Biên Hòa; 

- Các trường THPT, các TT.GDNN-GDTX và các 

 ơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 
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