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Kính gửi:  

- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Các trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX và 

đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Các phòng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Thực hiện nội dung văn bản số 2357/UBND-TH ngày 06/3/2019 của Ủy ban 

nhân dân (UBND) tỉnh về việc tổ chức thực hiện nội dung kết luận chỉ đạo của Phó 

Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Đồng 

Nai, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đề nghị thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

1. Tiếp tục tập trung quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình 

số 1913/CTr-UBND ngày 22/02/2019 của UBND tỉnh về Chương trình hành động 

của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính 

phủ và Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 17/01/2019 của Tỉnh ủy; Kế hoạch số 

299/KH-SGDĐT ngày 30/01/2019 của Sở GD&ĐT 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; chương trình, kế hoạch công tác năm 2019 

của địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong đó, tập trung thực hiện các nhiệm vụ đột 

phá, trọng tâm có sức lan tỏa, tạo động lực thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững 

giáo dục và đào tạo. 

2. Quan tâm nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp 

phát triển giáo dục và đào tạo, đảm bảo trường học đáp ứng nhu cầu học tập của xã 

hội, đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục. Trong đó, đảm bảo 

trường, lớp để huy động trẻ giáo dục mầm non; khắc phục tình trạng lớp học ca ba, 

lớp học có số học sinh vượt mức quy định; xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo phòng 

học, các phòng chức năng, bếp ăn, nhà vệ sinh, công trình nước sạch và mua sắm 

bổ sung các thiết bị dạy học còn thiếu. Chú trọng chuẩn bị điều kiện đáp ứng yêu 

cầu triển khai thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. 

3. Tích cực, chủ động trong công tác tham mưu UBND tỉnh, UBND cấp huyện 

xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, tổ chức 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. 
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4. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 406-KL/TU ngày 

12/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán 

sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Kế hoạch số 194-KH/TU ngày 29/7/2014 

của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 

04/12/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, 

toàn diện giáo dục và đào tạo. Tập trung khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành 

các mục tiêu, chỉ tiêu đến năm 2020. 

5. Phối hợp thực hiện kịp thời, hiệu quả giải pháp huy động các nguồn lực xây 

dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới (lĩnh vực giáo dục). Tham gia, phối hợp xây dựng và 

triển khai thực hiện tốt 02 đề án: Xây dựng huyện Xuân Lộc đạt nông thôn mới kiểu 

mẫu; xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện. 

6. Tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự trong trường học, đảm 

bảo an toàn giao thông trong học sinh, đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy; 

triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả Kế hoạch số 1839/KH-UBND ngày 

20/02/2019 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án xây dựng văn hóa ứng xử 

trong trường học trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018 – 2025. 

7. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm triển khai, tổ chức thực 

hiện các nội dung nêu trên; báo cáo kết quả thực hiện lồng ghép vào báo cáo định kỳ 

hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, cả năm gửi Văn phòng Sở tổng hợp, tham mưu 

lãnh đạo Sở báo cáo UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ và 

có hiệu quả các nhiệm vụ nêu trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Ban Giám đốc Sở GD&ĐT; 

- Cổng thông tin điện tử Sở GD&ĐT; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 
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