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công tác Quý II/2019 của Tỉnh ủy 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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   Đồng Nai, ngày   20  tháng   5  năm 2019 
 

       

Kính gửi:  

- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Các Trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX và 

đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT; 

- Các Trường Đại học: Đồng Nai, Lạc Hồng, Công 

nghệ Đồng Nai, Công nghệ Miền Đông;  

- Các phòng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Thực hiện nội dung văn bản số 5436/UBND-TH ngày 16/5/2019 của Ủy ban 

nhân dân (UBND) tỉnh về việc triển khai thực hiện Chương trình công tác quý II/2019 

của Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) có ý kiến như sau: 

1. Giải quyết, xử lý dứt điểm các nhiệm vụ tồn đọng, khó khăn, hạn chế 

thời gian qua 

Tập trung rà soát, đánh giá, xác định những công việc tồn đọng, khó khăn, hạn 

chế thời gian qua; có giải pháp, xây dựng chương trình, kế hoạch giải quyết, xử lý dứt 

điểm trong Quý II/2019. Trong đó, tập trung triển khai thực hiện các đề án đã được 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm 2019 đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản 

toàn diện, giáo dục và đào tạo. 

a) Phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các phòng 

thuộc Sở, các Phòng GD&ĐT, các cơ sở giáo dục tham mưu lãnh đạo Sở phối hợp 

với các Sở, ngành liên quan, UBND cấp huyện xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành 

kế hoạch triển khai thực hiện các đề án theo chỉ đạo của UBND tỉnh: 

- Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục 

phổ thông giai đoạn 2017 – 2025. 

- Đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018 – 2025. 

b) Phòng Tổ chức cán bộ, Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các phòng thuộc 

Sở, các Phòng GD&ĐT, các cơ sở giáo dục và đào tạo tiếp tục tham mưu lãnh đạo Sở 

theo dõi, đôn đốc các đơn vị trong việc triển khai thực hiện; báo cáo kết quả triển khai 

thực hiện các đề án: 

- Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 

2018 – 2025. 

- Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại học giai đoạn 2019 – 2025. 

- Đề án nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo 

dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai 

đoạn 2019 – 2030. 
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c) Tiếp tục triển khai thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy ngành Giáo 

dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh 

Triển khai thực hiện văn bản số 5282/UBND-KGVX ngày ngày 13/5/2019 

của UBND tỉnh về việc khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch của Tỉnh 

ủy, UBND tỉnh triển khai Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW: 

- Phòng Tổ chức cán bộ, Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các phòng thuộc 

Sở, các Phòng GD&ĐT, các cơ sở giáo dục tham mưu lãnh đạo Sở phối hợp với Sở 

Nội vụ và các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương xây dựng Đề án sắp xếp, tinh 

gọn tổ chức bộ máy ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 

177-KH/TU ngày 16/4/2018 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 5874/KH-UBND ngày 

08/6/2018 của UBND tỉnh đảm bảo đúng mục tiêu, định hướng của Trung ương, Tỉnh 

ủy, UBND tỉnh. 

Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan thực hiện xây dựng 

Đề án/Phương án sắp xếp, tinh giản biên chế các chức danh y tế học đường, lái xe, 

nhân viên phục vụ tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập. 

Hoàn thành việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của các đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc Sở. Kết quả báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) trong 

tháng 5/2019. 

- Phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính 

và các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, giá dịch vụ 

sự nghiệp giáo dục làm cơ sở rà soát, đôn đốc các đơn vị sự nghiệp giáo dục trên địa 

bàn tỉnh đề xuất phương án chuyển đổi mô hình tự chủ tài chính. 

2. Quan tâm đào tạo và thu hút nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực 

khoa học – công nghệ, kỹ thuật cao 

Đề nghị các trường đại học chuẩn bị và tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh 

năm 2019 theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo đạt kết quả tốt; thu hút sinh viên 

có chất lượng đầu vào tốt; đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo. Xây dựng kế hoạch 

cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện Đề án nâng cao chất 

lượng giáo dục đại học giai đoạn 2019 – 2025 và Đề án nâng cao năng lực đội ngũ 

giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn 

bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 – 2030; gửi kế hoạch của nhà 

trường tới Sở GD&ĐT (thông qua Phòng Tổ chức cán bộ) để tổng hợp báo cáo 

UBND tỉnh. 

3. Tập trung thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh tại các 

trường học 

Văn phòng Sở GD&ĐT tiếp tục tham mưu lãnh đạo Sở phối hợp với Sở Y tế 

đẩy mạnh triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh trên người tại các cơ 

sở giáo dục và đao tạo như sởi, tay chân miệng, sốt xuất huyết,... đang diễn ra phức 

tạp trên địa bàn tỉnh. 

4. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; chuẩn bị các điều 

kiện cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 
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Các Phòng Nghiệp vụ 1, Nghiệp vụ 2, Văn phòng Sở GD&ĐT, các Phòng 

GD&ĐT, cơ sở giáo dục và đào tạo tập trung thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin 

trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học; đổi mới công 

tác dạy học, kiểm tra, đánh giá học sinh và tăng cường công tác kiểm định chất lượng 

giáo dục; đẩy mạnh việc tổ chức các chương trình tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp 

năm 2019; tiếp tục thực hiện tốt công tác ôn thi trung học phổ thông năm 2019. 

Phòng Nghiệp vụ 2, Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các phòng thuộc Sở, các 

Phòng GD&ĐT, các cơ sở giáo dục và các trường đại học đã được Bộ Giáo dục và 

Đào tạo phân công phối hợp giúp lãnh đạo Sở phối hợp với các Sở, ngành, UBND cấp 

huyện tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các giải pháp đồng bộ nhằm đảm bảo kỳ thi 

trung học phổ thông quốc gia năm 2019 hiệu quả, đúng quy định, không để xảy ra 

tình trạng tiêu cực, gian lận trong kỳ thi. 

5. Tập trung thực hiện các giải pháp phòng chống bạo lực học đường 

Văn phòng Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các phòng thuộc Sở, các Phòng 

GD&ĐT, các cơ sở giáo dục, các trường đại học trên địa bàn tỉnh giúp lãnh đạo Sở 

phối hợp với các Sở, ngành, UBND cấp huyện tham mưu Ban Cán sự đảng UBND 

tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương tập trung thực hiện các giải pháp phòng, 

chống bạo lực học đường gắn với các biện pháp giáo dục, răn đe nhằm ngăn ngừa tình 

trạng bạo lực học đường và tội phạm trẻ em trên địa bàn tỉnh. 

6. Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính theo hướng công khai, 

minh bạch 

Văn phòng Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các phòng thuộc Sở, các Phòng 

GD&ĐT, các cơ sở giáo dục tham mưu lãnh đạo Sở chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm 

tra tình hình, kết quả thực hiện đối với bộ thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh 

công bố sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 1377/QĐ-UBND ngày 09/5/2019 của 

UBND tỉnh về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 

ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai. 

Văn phòng Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ tham mưu 

lãnh đạo Sở tăng cường, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành 

chính tại cơ quan Sở, các cơ sở giáo dục, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với 

những cán bộ, công chức, viên chức thiếu trách nhiệm, trì trệ trong thực hiện 

nhiệm vụ. 

7. Tăng cường giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn trong trường 

học, nhất là trong các ngày lễ lớn của đất nước 

Văn phòng Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các phòng thuộc Sở, các Phòng 

GD&ĐT, các cơ sở giáo dục tiếp tục tham mưu lãnh đạo Sở chỉ đạo, tổ chức thực 

hiện, kiểm tra tình hình thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước; việc phòng, chống 

“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc sử dụng mạng xã hội an toàn, văn 

minh; việc triển khai thực hiện quy tắc ứng xử trong trường học; việc phòng, chống 

tội phạm, tệ nạn xã hội, ma túy; việc thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc trong trình hình mới,... 
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Thanh tra Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các phòng thuộc Sở, các Phòng 

GD&ĐT, các cơ sở giáo dục tiếp tục tham mưu lãnh đạo Sở chỉ đạo, tổ chức thực 

hiện, kiểm tra tình hình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường 

học; tham mưu lãnh đạo Sở thực hiện tốt trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân. 

Đề nghị các trường đại học trên địa bàn tỉnh tăng cường các giải pháp đảm bảo 

an ninh chính trị, trật tự, an toàn trong trường học. 

Các phòng thuộc Sở GD&ĐT, các Phòng GD&ĐT, các cơ sở giáo dục và 

đào tạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, báo cáo kết quả thực hiện trong 

Quý II/2019 gửi Văn phòng Sở GD&ĐT trước ngày 10/6/2019 qua địa chỉ email: 

vanphong.sodongnai@moet.edu.vn để tổng hợp, 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 theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- UBND tỉnh; 

- Ban Giám đốc Sở GD&ĐT; 

- Cổng thông tin điện tử Sở GD&ĐT; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Huỳnh Lệ Giang 
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