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BÁO CÁO 

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác lĩnh vực Giáo dục 

và Đào tạo 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2019 

–––––––––––––––––––––––– 

Căn cứ 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; 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, Sở Giáo dục và 

Đào tạo (GD&ĐT) báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác lĩnh vực 

Giáo dục và Đào tạo trong 6 tháng đầu năm và xác định nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng 

cuối năm 2019 như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VỀ GIÁO DỤC 

VÀ ĐÀO TẠO TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 

 Trong 6 tháng đầu năm 2019, Sở GD&ĐT tiếp tục chỉ đạo triển khai thực 

hiện hiệu quả việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, tạo chuyển biến 

căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu 

của xã hội và hội nhập quốc tế. Tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng 

tâm cụ thể sau đây. 

 1. Tham mưu UBND tỉnh và tổ chức triển khai thực hiện các đề án, 

nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo 

a) Đối với việc xây dựng kế hoạch triển khai các đề án theo lộ trình Nghị quyết 

số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của 

Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về 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, Sở GD&ĐT đã và đang xây dựng Kế hoạch của UBND tỉnh để triển khai 

thực hiện cụ thể như sau: 

- Quyết định số 2080/QĐ-TTg ngày 22/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 – 2025. 

- Quyết định số 1436/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê 

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

thông giai đoạn 2017 – 2025. 

- Quyết định số 1677/QĐ-TTg ngày 03/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê 

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

b) Đối với việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Sở 

GD&ĐT và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền 

của UBND tỉnh theo quy định đối với các đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê 
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duyệt, Sở GD&ĐT đã tham mưu đưa vào Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai và tổ 

chức thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục và đào tạo năm 2019. Cụ thể như sau: 

 - Quyết định số 33/QĐ-TTg ngày 08/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018 – 

2025: Sở GD&ĐT đã có văn bản triển khai đến các Phòng GD&ĐT, Trường Đại học 

Đồng Nai. 

 - Quyết định số 69/QĐ-TTg ngày 15/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại học giai đoạn 2019 – 2025: Các 

trường đại học trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo; tổ chức lấy ý kiến của doanh nghiệp, cựu sinh viên, các đơn vị liên quan 

để cập nhật chương trình đào tạo, đảm bảo sinh viên tốt nghiệp ra trường đáp ứng 

yêu cầu của doanh nghiệp, thị trường lao động. 

 - Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 18/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt 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: Các trường đại học trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện theo 

chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tổ chức rà soát trình độ, năng lực đội ngũ giảng 

viên, cán bộ quản lý, khuyến khích, cử giảng viên tham gia học tập để đạt trình độ 

tiến sĩ. 

c) 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. 

2. Tổ chức rà soát, sắp xếp, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu 

quả; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật; xây 

dựng Chính phủ điện tử phục vụ người dân và doanh nghiệp 

- Sở GD&ĐT đã triển khai thực hiện Quyết định số 4373/QĐ-UBND ngày 

07/12/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ 

máy của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và 

Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Qua đó, Sở 

GD&ĐT đã sáp nhập các phòng thuộc Sở từ 09 phòng còn 06 phòng (Văn phòng, 

Thanh tra, Kế hoạch Tài chính, Tổ chức cán bộ, Nghiệp vụ 1, Nghiệp vụ 2). 

- Thực hiện văn bản số 5282/UBND-KGVX 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-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW, Sở 

GD&ĐT đã ban hành văn bản số 1556/SGDĐT-TCCB ngày 20/5/2019 đề nghị 

UBND cấp huyện phối hợp thực hiện và văn bản số 1557/SGDĐT-TCCB ngày 

20/5/2019 đề nghị Sở Nội vụ, Sở Y tế, Sở Tài chính rà soát chỉ đạo của UBND tỉnh 

về việc 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. 
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- Triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở GD&ĐT đã ban hành các kế 

hoạch, văn bản chỉ đạo thực hiện kỷ luật, kỷ cương; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật; 

xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tổ chức kiểm tra về cải 

cách hành chính, thực hiện kỷ cương hành chính tại 04 trường THPT. 

- Sở GD&ĐT đã tiến hành phối hợp với UBND cấp huyện rà soát bộ thủ tục 

hành chính cấp huyện, cấp xã ngành Giáo dục và Đào tạo theo Bộ thủ tục hành 

chính do Bộ GD&ĐT công bố và tham mưu lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh thẩm 

định phê duyệt Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Giáo 

dục và Đào tạo và được UBND tỉnh công bố tại Quyết định số 1377/QĐ-UBND 

ngày 09/5/2019. Tất cả các thủ tục hành chính về giáo dục và đào tạo cấp tỉnh được 

công khai trên Cổng thông tin điện tử, trụ sở làm việc của Sở GD&ĐT và tổ chức 

tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả cho tổ chức, công dân tại Trung tâm hành chính công 

của tỉnh; trong số 64 thủ tục hành chính có 13 thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ 

công mức độ 3 và 07 thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công mức độ 4. Trong 

quá trình thực hiện thủ tục hành chính của Sở GD&ĐT đã có 100% ý kiến của tổ 

chức, công dân đánh giá hài lòng. 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, tính đến thời điểm báo cáo, Sở GD&ĐT đã 

tiếp nhận 409 hồ sơ. Trong đó, đã giải quyết đúng hạn 404 hồ sơ, còn 05 hồ sơ 

trong thời hạn giải quyết. 

Sở GD&ĐT đã ban hành Kế hoạch số 1615/KH-SGDĐT ngày 22/5/2019  

triển khai thực hiện Kế hoạch số 5206/KH-UBND ngày 10/5/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ 

tướng Chính phủ, Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 23/01/2019 và Thông tư số 

02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về quản lý văn bản 

điện tử và lưu trữ hồ sơ, tài liệu điện tử. 

 3. Đổi mới công tác quản lý giáo dục; nâng cao hiệu quả công tác thanh 

tra, kiểm tra, tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh phòng, 

chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

- Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT, các cơ sở giáo dục và đào tạo đã triển khai thực 

hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo của các cơ quan chức năng có 

liên quan công tác quản lý giáo dục. 

- Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 768/UBND-

KGVX ngày 18/01/2019 về việc thực hiện cơ chế tự chủ đối với các cơ sở giáo dục 

và đào tạo; văn bản số 601/STC-TCHCSN ngày 29/01/2019 của Sở Tài chính về 

việc triển khai thực hiện cơ chế tự chủ đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo; căn 

cứ văn bản số 138/BGDĐT-KHTC ngày 10/01/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

về việc thực hiện cơ chế tự chủ đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo, Sở GD&ĐT 

đã chỉ đạo các trường THPT công lập, đơn vị trực thuộc Sở lập Tờ trình gửi Sở 

GD&ĐT đề xuất thực hiện thí điểm về giao quyền tự chủ cho đơn vị mình. Trên cơ 

sở đó, Sở GD&ĐT phối hợp với cơ quan, ban, ngành hướng dẫn đơn vị lập Đề án 

và trình UBND tỉnh phê duyệt. 

- Thực hiện nội dung Chương trình số 103-CTr/BCS ngày 16/4/2019 của 

Ban Cán sự đảng UBND tỉnh về chương trình kiểm tra năm 2019 của Ban Cán sự 

đảng UBND tỉnh, Sở GD&ĐT đã ban hành Kế hoạch số 1226/KH-SGDĐT ngày 
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23/4/2019 về việc tự kiểm tra nội bộ cơ quan về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm 

vụ 6 tháng đầu năm 2019; tất cả các phòng thuộc Sở được kiểm tra từ ngày 

28/5/2019 đến ngày 30/5/2019. 

- Trong 06 tháng đầu năm 2019, Sở GD&ĐT đã thực hiện 12 cuộc thanh tra 

(01 trường TH-THCS-THPT, 02 trường THCS, 04 trường tiểu học, 03 trường mầm 

non, 01 Trung tâm GDNN&GDTX và 01 Phòng GD&ĐT); thực hiện 04 cuộc 

kiểm tra (kiểm tra giám sát kỳ thi học sinh giỏi lớp 9, lớp 12 cấp tỉnh; giám sát 

chấm thi vòng 02 cuộc thi Khoa học kỹ thuật học sinh trung học năm học 2018 – 

2019; kiểm tra công tác chuẩn bị thi THPT quốc gia năm 2019 tại một số trường 

THPT). Qua thanh tra, giám sát cho thấy các trường học, các ban tổ chức cuộc thi đã 

thực hiện đầy đủ, đúng quy định nhiệm vụ được giao.  

- Sở GD&ĐT đã tổ chức kiểm tra các cơ sở giáo dục: Về công tác chăm sóc, 

nuôi dưỡng trẻ trong trường mầm non; về hoạt động Đề án Sữa học đường; về thực 

hiện quy chế chuyên môn tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập và ngoài công 

lập; về nề nếp công tác bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ, giáo viên; việc dạy 

học Chương trình giáo dục địa phương (Lịch sử và Địa lý); giảng dạy về tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các cơ sở giáo dục; về việc thực hiện Kế 

hoạch phát triển trường học, thực hiện đánh giá học sinh tiểu học cuối học kỳ 1 tại 

các cơ sở giáo dục; về công tác thư viện trường học tại 21 trường THCS và THPT 

trên địa bàn tỉnh; về tình hình sử dụng trang thiết bị dạy học tại các cơ sở giáo dục; 

về thực hiện Chương trình Nông thôn mới (tiêu chí Trường học và Giáo dục); về 

cơ sở vật chất, đội ngũ ở một số trường THPT ngoài công lập phục vụ cho công tác 

giao chỉ tiêu tuyển sinh đầu cấp; về việc thực hiện cải cách hành chính, giáo dục 

ngoài giờ chính khóa, y tế trường học, công tác tổ chức cán bộ, thực hiện công vụ, 

kỷ cương hành chính, công tác phòng, chống bạo lực học đường; về tình hình thực 

hiện nhiệm vụ chuyên môn cấp tiểu học,.... Phối hợp với Sở Y tế kiểm tra công tác 

Y tế và An toàn vệ sinh thực phẩm tại một số cơ sở giáo dục. 

 - Trong 6 tháng đầu năm 2019, Sở GD&ĐT đã tiếp nhận 18 đơn (02 đơn tố 

cáo; 16 đơn kiến nghị, phản ánh, nặc danh), trong đó, đơn thuộc thẩm quyền có 07 

đơn với đơn đủ điều kiện xử lý là 04 đơn (tố cáo: 01; kiến nghị: 03); đơn không đủ 

điều kiện xử lý có 03 đơn (phản ánh: 03); đơn không thuộc thẩm quyền có 11 đơn. 

Theo trình tự giải quyết: chưa được giải quyết có 16 đơn; đã được giải quyết lần 

đầu 02 đơn. Kết quả xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo nhận được: Số đơn chuyển đến 

cơ quan có thẩm quyền là 02 đơn; số lượng văn bản yêu cầu giải trình là 05 đơn; 

Số đơn trả lại và hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền là 02 đơn; đơn 

thuộc thẩm quyền giải quyết là 03 đơn. Số đơn lưu do đơn trùng lắp, đơn không rõ 

địa chỉ, không ký tên, đơn mạo danh, nặc danh,... là 05 đơn. 

 - Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: 

+ Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng chống tham 

nhũng (PCTN), thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Sở GD&ĐT đã ban hành Kế 

hoạch số 391/KH-SGDĐT ngày 15/02/2019 về công tác phòng, chống tham nhũng 

và thực hiện Chương trình hành động về phòng, chống tham nhũng ngành Giáo 

dục và Đào tạo năm 2019; Kế hoạch số 392/KH-SGDĐT ngày 15/02/2019 về tự 

kiểm tra công khai, minh bạch trong hoạt động của Sở GD&ĐT và tự kiểm tra việc 
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thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn năm 2019; Kế hoạch số 1406/KH-SGDĐT 

ngày 08/5/2019 triển khai thực hiện Chương trình hành động về thực hiện tiết 

kiệm, chống lãng phí tỉnh Đồng Nai năm 2019; Công văn số 396/SGDĐT-TTR 

ngày 18/02/2019 triển khai thực hiện Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng 

và thực hiện Chương trình hành động về phòng, chống tham nhũng ngành Giáo 

dục và Đào tạo năm 2019; Công văn số 410/SGDĐT-TTR ngày 19/02/2019 triển 

khai thực hiện Chương trình công tác trọng tâm phòng, chống tham nhũng năm 

2019 của Tỉnh ủy Đồng Nai. 

+ Thực hiện tốt công tác tuyên truyền và quán triệt các văn bản chỉ đạo về 

công tác phòng, chống tham nhũng gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 

của Bộ Chính trị đến toàn thể cán bộ, công chức, giáo viên. 

+ Thực hiện tốt việc công khai, minh bạch các hoạt động của Sở; thực hiện 

minh bạch trong thu nhập, kê khai tài sản theo quy định của pháp luật. 

+ Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò làm chủ của cán 

bộ, công chức, viên chức nhằm ngăn chặn kịp thời các biểu hiện, hành vi tham 

nhũng, lãng phí trong toàn ngành. 

+ Tiếp tục thực hiện nghiêm Quy tắc ứng xử, Quy chuẩn đạo đức của cán 

bộ, công chức, viên chức. 

+ Căn cứ vào kế hoạch, hàng năm Thanh tra Sở tổ chức lồng ghép thanh tra 

việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại các cơ 

sở giáo dục, các Phòng GD&ĐT và các đơn vị trực thuộc.  

 4. Đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông, công tác tư tưởng chính 

trị, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh; phòng, chống bạo lực học đường; 

phòng, chống dịch bệnh 

 - Sở GD&ĐT, các Phòng GD&ĐT, các cơ sở giáo dục đã củng cố, nâng cao 

chất lượng hoạt động Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử. Trên Cổng 

thông tin điện tử của Sở GD&ĐT ngoài việc đăng tải các chương trình, kế hoạch, báo 

cáo thống kê, văn bản chỉ đạo còn nhiều tin bài do cán bộ, công chức cơ quan Sở thực 

hiện để giới thiệu các văn bản luật, văn bản quy phạm pháp luật mới, các hoạt động 

giáo dục và đào tạo, các cá nhân và tập thể tiêu biểu, các vấn đề học sinh, phụ huynh 

học sinh và xã hội quan tâm; đăng tải tài liệu tuyên truyền Đề án đẩy mạnh phổ biến 

nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật 

Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị. 

- Sở GD&ĐT đã tham mưu ban hành Kế hoạch số 1839/KH-UBND ngày 

20/02/2019 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg 

ngày 03/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ  Xây dựng văn hóa ứng xử trong 

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

địa phương, cơ sở giáo dục và đào tạo đang tiến hành xây dựng kế hoạch, tổ chức 

thực hiện. Bên cạnh đó, tăng cường chỉ đạo về việc phòng ngừa, ngăn chặn hoạt 

động phát tán tài liệu có nội dung phản động trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Công 

an tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước, vấn đề sử dụng 

mạng xã hội an toàn, văn minh, phòng, chống  tự diễn biến”,  tự chuyển hóa”; 
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công tác tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục kỹ năng sống, trải 

nghiệm thực tế cho học sinh của các trường THPT trên địa bàn tỉnh nhằm tăng 

cường công tác đảm bảo an toàn cho học sinh khi tham gia các hoạt động. 

- Sở GD&ĐT đã tham mưu UBND tỉnh chủ trì tổ chức Tọa đàm  Xây dựng 

ứng xử văn hóa trong trường học” tỉnh Đồng Nai – năm 2019. Tọa đàm nhằm tiếp 

thu các ý kiến, giải pháp, đề xuất từ các ngành chức năng, chính quyền địa phương 

và cán bộ, giáo viên, học sinh, từ các cơ quan truyền thông, báo chí,... nhằm đẩy 

mạnh hơn nữa, quyết liệt hơn nữa việc xây dựng môi trường học đường thân thiện, 

an toàn cho học sinh khi tham gia học tập, rèn luyện, từng bước cụ thể hóa chủ 

trương xây dựng văn hóa học đường theo Quyết định của Chính phủ và Kế hoạch 

của UBND tỉnh.  Tổ chức, tham dự các cuộc thi, hội thi của học sinh: Hội thi Hát - 

Múa sân trường cấp tỉnh khối giáo dục tiểu học; Hội thao giáo dục quốc phòng – 

an ninh học sinh THPT lần thứ VIII, năm học 2018 – 2019; cuộc thi khoa học kỹ 

thuật học sinh trung học cấp tỉnh, tổ chức đoàn học sinh tham dự cuộc thi khoa học 

kỹ thuật học sinh trung học cấp quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh; tham dự giải vô 

địch Taekwondo học sinh toàn quốc lần thứ IX - năm 2019 tại tỉnh Tây Ninh,...  

- Sở GD&ĐT đã tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện các Chỉ thị, Kế 

hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh về công tác phòng, chống bạo lực 

học đường; đồng thời tiếp tục chỉ đạo các trường học đẩy mạnh phòng, chống bạo 

lực học đường tại các văn bản số 236/SGDĐT-VP ngày 23/01/2019 về triển khai 

hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng ngừa bạo lực học đường; văn bản số 

936/SGDĐT-VP ngày 01/4/2019 về việc tăng cường công tác phòng, chống bạo 

lực học đường trong trường học. Ngày 24/5/2019, Sở GD&ĐT phối hợp Viện An 

toàn Việt Nam tổ chức tập huấn, hướng dẫn công tác truyền thông phòng chống 

bạo lực học đường, bị lạm dụng và xâm hại, tai nạn thương tích, đảm bảo an toàn 

trường học trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cho các 600 người là lãnh đạo, chuyên viên 

Phòng GD&ĐT, cán bộ lãnh đạo, giáo viên, phụ huynh học sinh các trường mầm 

non, tiểu học, THCS và THPT. 

- Sở GD&ĐT tiếp tục chỉ đạo 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. 

 5. Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn 

nhân lực; đẩy mạnh thực hiện giáo dục hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh 

- Đến cuối học kỳ I năm học 2018 – 2019, các trường đại học, phân hiệu trường 

đại học trên địa bàn tỉnh đào tạo 21.997 sinh viên, trong đó có 11.327 sinh viên tỉnh Đồng 

Nai. Trong học kỳ I, tuyển mới 6.180 sinh viên, trong đó có 3.693 sinh viên tỉnh Đồng 

Nai. Các ngành đào tạo có sinh viên học tập với tỷ lệ cao là các khối ngành: kinh tế - tài 

chính (4.591 sinh viên); y – dược (5.206 sinh viên); kỹ thuật - công nghiệp (4.422 sinh 

viên); nông – lâm – ngư nghiệp – môi trường (2.358 sinh viên); sư phạm (2.676 sinh 

viên). Bên cạnh đó, các trường đại học có 478 sinh viên đang được đào tạo sau đại học. 

Trong số 4.107 sinh viên tốt nghiệp các trường đại học trên địa bàn tỉnh  năm học 2017 – 

2018 (tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đạt 91,88%), trong đó có 2.145 sinh viên của tỉnh Đồng 

Nai, tỷ lệ sinh viên có việc làm sau một năm tốt nghiệp đạt 84,74%. Có 1,31% sinh viên 

tiếp tục theo học cao học hoặc văn bằng 2. 
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- Sở GD&ĐT tham gia kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2019, kết quả đạt 

39 giải (so với cùng kỳ năm trước giảm 04 giải), trong đó, có 05 giải nhì, 17 giải 

ba và 17 giải khuyến khích; chuẩn bị và tổ chức kỳ thi học sinh giỏi lớp 9. 

- Sở GD&ĐT tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch số 8179/KH-

UBND ngày 03/8/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc 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. Xây dựng, triển khai thực hiện Kế hoạch số 

1283/KH-SGDĐT ngày 26/4/2019 triển khai các hoạt động hỗ trợ học sinh trong 

các trường trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên khởi nghiệp - năm 2019. 

- Sở GD&ĐT phối hợp với Báo Giáo dục thành phố Hồ Chí Minh, Báo 

Thanh niên tổ chức chương trình tư vấn  Hiểu mình – hiểu nghề - sáng tương lai”, 

 Tiếp bước trường thi” cho học sinh THPT nói chung và học sinh khối 12. Các 

chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng ĐN1 - Đài PTTH Đồng Nai, 

truyền hình trực tuyến trên kênh thanhnien.vn, facebook.com/thanhnien và 

Youtube Thanh Niên. Đây là chương trình nhằm cung cấp thông tin về kỳ thi quốc 

gia THPT năm 2019; tư vấn và định hướng chọn ngành nghề, chọn trường cho phù 

hợp với các phương thức xét tuyển, cung cấp thông tin chỉ tiêu của các trường đại 

học, cao đẳng, chương trình giáo dục quốc tế và du học, tư vấn kỹ năng chọn 

ngành, chọn nghề phù hợp với trình độ, năng lực, sở trường, sở thích, điều kiện 

kinh tế của học sinh, tư vấn tâm lý, sức khỏe, dinh dưỡng mùa thi; chiến lược, bí 

quyết  săn” học bổng,... Đã có trên 60.000 lượt học sinh lớp 12 được tư vấn trực 

tiếp từ các chuyên gia, 100% học sinh được nhà trường tổ chức nghe, theo dõi 

chương trình tư vấn, đặt câu hỏi thông qua các chương trình tư vấn và do giáo viên 

hỗ trợ tư vấn. 

 6. Thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa giáo dục, phát triển cơ sở giáo dục 

ngoài công lập, đa dạng hóa các loại hình đào tạo, mở rộng quy mô đào tạo 

 - Đến cuối học kỳ I năm học 2018 – 2019, trên địa bàn tỉnh tiếp tục ổn định 

mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo ngoài công lập với 03 trường đại học, 26 

trường THPT và trường phổ thông nhiều cấp học, 126 trường mầm non, mẫu giáo, 

1.144 nhóm lớp mầm non độc lập tư thục, và hơn 100 trung tâm ngoại ngữ, tin học. 

Số học sinh ngoài công lập mầm non là 97.538, tỷ lệ 58,6%, tiểu học là 9.930, tỷ lệ 

3,47%, THCS là 7.094, tỷ lệ 4,08%, THPT là 19.156, tỷ lệ 25,44%, đại học là 

14.047 sinh viên, tỷ lệ 67,22%. 

 - Việc triển khai thực hiện Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/08/2018 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ 

thống giáo dục quốc dân đã góp phần giải quyết khó khăn, vướng mắc của các cơ sở giáo 

dục trong việc huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ các hoạt động của nhà trường. 

 7. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất trường học, thiết bị dạy học đáp 

ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, phát triển giáo 

dục mầm non 

 - Sở GD&ĐT đã phối hợp với Sở Tài chính theo đề nghị của nhà trường, phê 

duyệt danh mục mua sắm trang bị phòng truyền thống cho 08 trường THPT; tổ 

chức cho các trường mầm non tiếp nhận bộ thiết bị Smart TV; tổ chức rà soát tình 
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hình sử dụng cơ sở vật chất và thiết bị dạy học trong trường học, nhu cầu đầu tư 

bàn ghế học sinh; tiếp tục thực hiện dự án thí điểm trường học tiên tiến hiện đại. 

- Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT, các cơ sở giáo dục tiếp tục chỉ đạo, triển 

khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia theo các tiểu 

chuẩn được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tại các Thông tư mới. Tiếp tục duy 

trì kết quả trường học đạt chuẩn quốc gia trong hệ thống trường công lập như sau: 

Mầm non 123/225 trường, tỷ lệ 54,66%; tiểu học 145/293 trường, tỷ lệ 49,49%; THCS 

104/175 trường, tỷ lệ 59,43%; THPT 26/47 trường, tỷ lệ 55,32%. Chỉ tiêu đến năm 2020 

trong Kế hoạch số 194-KH/TU ngày 29/7/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: 

Có 50% trường mầm non, 50% trường tiểu học, 80% trường trung học cơ sở và 90% 

trường trung học phổ thông đạt thực chất các tiêu chí của trường chuẩn quốc gia. 

- Tổ chức rà soát, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Đề án phát triển giáo 

dục mầm non giai đoạn 2015 - 2020, định hướng phát triển trường mầm non tư thục 

đến năm 2022, hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ tư thục ở khu vực có 

nhiều công nhân lao động, Sở GD&ĐT đã tổng hợp, báo cáo đề xuất nhu cầu đầu tư 

cho các nhà nhóm trẻ theo Nghị quyết số 101/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân 

dân tỉnh; triển khai kế hoạch thực hiện Đề án  Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm 

non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2020, định hướng đến 

2025” trong các cơ sở giáo dục mầm non. 

 - Tiếp tục đầu tư, nâng cao năng lực nghiên cứu, chuyển giao khoa học của 

Trường Đại học Đồng Nai về quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn 

diện giáo dục và đào tạo, lãnh đạo UBND tỉnh đã cùng với các Sở, ngành làm việc với 

Trường Đại học Đồng Nai về tình hình tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, quy hoạch 

cán bộ lãnh đạo, sửa chữa, đầu tư xây dựng các hạng mục của nhà trường. 

 8. Xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục 

- Sở GD&ĐT, các Phòng GD&ĐT đã tổ chức tập huấn, triển khai thực hiện 

đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục. Trên cơ sở 

đó, đội ngũ giáo viên các cơ sở giáo dục tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đổi mới dạy 

học. Trong đó, Sở GD&ĐT đã tổ chức tập huấn về xây dựng trường mầm non lấy 

trẻ làm trung tâm cho các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập; tổ chức hội 

nghị chuyên đề cho cán bộ, giáo viên (76 người) môn Giáo dục quốc phòng – An 

ninh cấp THPT; tổ chức hội nghị về công tác thư viện trường học cho khối các 

trường THPT và Phòng GD&ĐT; tập huấn nội dung tự đánh giá và đánh giá ngoài 

về kiểm định chất lượng giáo dục, công nhận trường đạt chuẩn quốc gia theo 

Thông tư mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo,... 

- Tính đến cuối học kỳ I năm học 2018 - 2019, trình độ đào tạo trên chuẩn 

của cán bộ quản lý giáo dục mầm non 97,23%, tiểu học 97,24%, THCS 96,79%, 

THPT 43,43%, GDTX 21,43%; cán bộ quản lý trường đại học đạt trình độ thạc sĩ 

54,67%, đạt trình độ tiến sĩ 38,67%. Trình độ đào tạo trên chuẩn của giáo viên 

mầm non 70,95%, tiểu học 91,21%, THCS 73,09%, THPT 14,04%, GDTX 

10,48%; giảng viên đại học đạt trình độ thạc sĩ 57,98% (riêng Đại học Đồng Nai 

đạt 83,61%), giảng viên đại học đạt trình độ tiến sĩ 14,53% (riêng Đại học Đồng 

Nai đạt 12,18%). Chỉ tiêu đến năm 2020 trong Kế hoạch số 194-KH/TU ngày 

29/7/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Có 80% - 85% giáo viên mầm non, trên 
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99% giáo viên tiểu học, trên 95% giáo viên trung học cơ sở, 15% - 18% giáo viên trung 

học phổ thông đạt trình độ đào tạo trên chuẩn; 100% giảng viên đại học đạt trình độ thạc 

sỹ trở lên, trong đó có 31% giảng viên đại học là tiến sĩ. 

9. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng, 

trung văn hóa thể thao – học tập cộng đồng, trung tâm giáo dục thường 

xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên; đẩy mạnh 

xóa mù chữ, phổ cập giáo dục 

 - Các địa phương đã triển khai thực hiện Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 

09/01/2019 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 139/2018/NQ-

HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về tổ chức nhân sự 

và chế độ hỗ trợ đối với Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng cấp xã; 

Nhà văn hóa - Khu thể thao ấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

 - Sở GD&ĐT đã tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ học kì I và triển khai 

nhiệm vụ học kỳ II năm học 2018 - 2019 đối với giáo dục thường xuyên. Qua đó, 

tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục và đào tạo có tổ chức dạy học chương trình giáo 

dục thường xuyên tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng dạy học. 

- Về kết quả công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục đến cuối năm 2018:  

+ Số đơn vị cấp xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi 

(PCGDMNT5T) là 170/171, tỷ lệ: 99,42 %. Kết quả tỉnh đạt chuẩn PCGDMNT5T. 

+ Số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn PCGDTH Mức độ 2 là 11/11, tỷ lệ 100%; 

số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn PCGDTH Mức độ 3 là 9/11, tỷ lệ 81,81%. Kết quả 

PCGDTH của tỉnh đạt Mức độ 2. 

+ Có 11/11 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ 

sở (PCGDTHCS) mức độ 1, tỷ lệ 100%; 06/11 huyện đạt chuẩn PCGDTHCS mức 

độ 2, tỷ lệ 54,55%; có 02/11 huyện đạt chuẩn PCGDTHCS mức độ 3, tỷ lệ 

18,18%. Kết quả  PCGDTHCS của tỉnh đạt Mức độ 1. 

+ Về phổ cập giáo dục bậc trung học, đối với đơn vị cấp xã đang khó khăn, 

chưa đạt được yêu cầu có ít nhất 15% vào học các trường dạy nghề; đối với đơn vị 

cấp huyện, cấp tỉnh hiện chỉ đạt tiêu chuẩn về yêu cầu đạt và duy trì được chuẩn quốc 

gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở, chưa đạt được yêu cầu về tỷ lệ học sinh tiểu 

học học 2 buổi/ngày 50%, chưa đạt được yêu cầu tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia cấp 

tiểu học 80%, cấp THCS 70%, cấp THPT 80%. Chỉ tiêu đến năm 2020 trong Kế 

hoạch số 194-KH/TU ngày 29/7/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Có 50% xã, 

phường, thị trấn đạt chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về phổ cập bậc trung học. 

 10. Thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ giáo dục và đào tạo 

vùng khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số và đối tượng chính sách 

 - UBND tỉnh đã có quyết định phê duyệt việc tiếp nhận khoản viện trợ phi 

dự án Tài trợ 136 bộ sách giáo khoa và 07 chiếc xe đạp cho các em học sinh là nạn 

nhân, con, anh, chị, em ruột nạn nhân chất độc da cam/dioxin có hoàn cảnh gia 

đình khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; khoản viện trợ PCPNN là Dự án Đoàn 

tình nguyện E-Mart-COPION/Hàn Quốc đến giao lưu với học sinh và tu sửa 

Trường Tiểu học Tín Nghĩa, xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất; khoản viện trợ 

PCPNN là Dự án dự án Nâng cấp, sửa chữa phòng học Trường Mầm non Sông 
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Ray (phân hiệu ấp 4) huyện Cẩm Mỹ do Tổ chức Saigon Children’s Charity CIO 

(SCC) tài trợ.  

- Sở GD&ĐT đã phối hợp với Tập đoàn Phong Thái tổ chức trao học bổng 

cho 148 học sinh có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất 1.000.000 đồng); phối hợp với 

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận (IDICO) và Báo Sài gòn giải 

phóng trao học bổng cho 30 học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Vĩnh Cửu; 

phối hợp với Công ty AIC tặng 150 suất học bổng (mỗi xuất 5.000.000 đồng) cho 

học sinh con em gia đình chính sách và hoàn cảnh khó khăn. 

 - Có hơn 5.700 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh dân tộc thiểu số và 

học sinh diện chính sách được miễm, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo 

quy định. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh các vùng khó khăn, các 

trường chuyên biệt được giải quyết các chế độ, chính sách theo quy định kịp thời, 

đầy đủ. 

 11. Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới dạy học, kiểm tra, đánh giá học sinh; chuẩn bị 

triển khai đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 

- Đẩy mạnh 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. Sở GD&ĐT tiếp tục tổ 

chức kiểm tra học kỳ II năm học 2018 – 2019 theo hình thức tập trung với bộ đề kiểm 

tra chung toàn tỉnh cho lớp 12 và lớp 9; học sinh lớp 12 được tổ chức kiểm tra học kỳ 

theo hình thức thi tốt nghiệp THPT để học sinh làm quen với kỳ thi. 

- Trên cơ sở Kế hoạch số 263/KH-BGDĐT ngày 29/3/2019 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về kế hoạch chi tiết các hoạt động bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản 

lý giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ mới năm 2019, Sở GD&ĐT tiếp 

tục chỉ đạo, triển khai thực hiện Kế hoạch số 2125/KH-SGDĐT ngày 6/8/2018 về 

đào tạo, bồi dưỡng giáo viên cơ sơ giáo dục phổ thông thực hiện chương trình sách 

giáo khoa giáo dục phổ thông mới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Sở GD&ĐT đã 

chọn cử giáo viên cốt cán các môn học tham gia các lớp bồi dưỡng do Bộ Giáo dục 

và Đào tạo tổ chức với số lượng 03 giáo viên/môn học/cấp học (gồm 44 giáo viên 

tiểu học, 132 giáo viên trung học cơ sở, 135 giáo viên trung học phổ thông). Việc 

tham gia bồi dưỡng và tổ chức bồi dưỡng của tỉnh thực hiện theo lộ trình của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. 

- Sở GD&ĐT đã tổ chức đánh giá, tổng kết về việc đổi mới dạy học, công 

tác quản lý đổi mới dạy học, kiểm tra, đánh giá ở các trường trung học. Qua đó, 

đánh giá các ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân hạn chế và đề ra phương hướng khắc 

phục, đáp ứng việc đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông. 

 12. Công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2019 

– 2020, kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, tuyển sinh đại học năm 2019 

- Sở GD&ĐT đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Phương án tuyển sinh lớp 10 

năm học 2019 – 2020. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2019 – 2020 có 21/48 trường 

THPT công lập tổ chức bằng hình thức thi tuyển. Có 19.072 học sinh đăng ký dự thi 
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tuyển; tổ chức kỳ thi tuyển tại 15 cụm thi với 37 điểm thi. Thời gian tổ chức kỳ thi 

vào ngày 06 và 07/6/2019 với ba môn thi: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, riêng học sinh 

thi vào Trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh thi thêm 01 môn chuyên. 

- Trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phân 

công các Trường Đại học: Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, Thủ Dầu Một, 

Công nghệ Đồng Nai và Phân hiệu Đại học Lâm nghiệp tại Đồng Nai phối hợp với 

Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai chủ trì thực hiện nhiệm vụ tổ chức thi; giao Trường Đại 

học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh chủ trì chấm thi trắc nghiệm. Trên địa 

bàn tỉnh, dự kiến có 27.698 thí sinh dự thi (gồm 22.844 thí sinh giáo dục phổ thông 

và 3.891 thí sinh giáo dục thường xuyên và 963 thí sinh tự do). Tổng số Điểm thi 

là 60; số phòng thi là 1.188; dự kiến điều động 3.285 cán bộ giáo viên đi làm 

nhiệm vụ coi thi; 300 cán bộ làm nhiệm vụ lãnh đạo điểm thi và thư ký điểm thi 

(trong đó có gần 1.400 cán bộ, giáo viên của 04 trường đại học), 420 cán bộ bảo 

vệ, phục vụ, y tế, 250 giáo viên làm nhiệm vụ chấm thi. Thời gian tổ chức thi các 

môn theo lịch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo là các ngày 25, 26, 27/6/2019. 

Sở GD&ĐT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo cấp tỉnh 

tổ chức thực hiện kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 (phương án tổ chức kỳ thi, Chỉ 

thị về kỳ thi, Ban chỉ đạo kỳ thi), chuẩn bị các điều kiện bảo mật (Camera giám sát 

an ninh lắp đặt tại các điểm thi và hội đồng chấm thi), đảm bảo an toàn trong công 

tác sao in đề thi, coi thi, chấm thi. Sở GD&ĐT đã tổ chức kiểm tra điều kiện cơ sở 

vật chất của các điểm thi; kiểm tra chéo giữa các đơn vị về thông tin thí sinh và hồ 

sơ điều kiện dự thi. Từ đầu năm 2019, Sở GD&ĐT đã có văn bản chỉ đạo, triển 

khai đến các trường học, cơ sở giáo dục về công tác tổ chức ôn thi cho học sinh lớp 

12, chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2019. 

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019 

1. Chú trọng triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các đề án về đầu tư, 

xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo 

viên mầm non, phổ thông, cán bộ quản lý, giảng viên trường đại học đáp ứng yêu 

cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, chuẩn bị cho việc thực hiện 

Chương trình giáo dục phổ thông mới, nhất là đối với lớp 1. 

2. Tiếp tục đẩy mạnh việc sắp xếp cơ sở giáo dục và đào tạo gắn với sắp xếp 

đội ngũ công chức, viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo theo tinh thần Nghị 

quyết số 18-TW/NQ và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng. 

3. Đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa giáo dục; tập trung thực hiện các giải pháp 

đầu tư phát triển giáo dục mầm non; đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng dạy học, 

giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên. 

4. Tăng cường chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra nhằm đảm bảo thực hiện có hiệu 

quả các nhiệm vụ trong năm 2019. Chú trọng xây dựng nề nếp, kỷ luật, kỷ cương 

trong các trường học, đảm bảo an ninh chính trị, phòng, chống bạo lực học đường, 

xây dựng văn hóa trong trường học; đảm bảo chế độ, chính sách quy định cho 

người dạy và người học. 
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5. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ giải pháp đào tạo nguồn nhân lực, nhất 

là nhân lực chất lượng cao; thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyển 

sinh của các trường đại học; rà soát đảm bảo cân đối, phù hợp giữa đào tạo và sử 

dụng nhân lực sau đào tạo, nhất là đào tạo ngành Sư phạm; nâng cao năng lực đào 

tạo, nhất là đào tạo nhân lực các ngành mũi nhọn phục vụ phát triển kinh tế - xã 

hội của tỉnh, ngành Sư phạm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục 

và đào tạo. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại 

học giai đoạn 2019 – 2025. 

Trên đây là báo cáo của Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai về tình hình thực hiện 

nhiệm vụ lĩnh vực giáo dục và đào tạo trong 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ 

chủ yếu 6 tháng cuối năm 2019./. 

Nơi nhận: 
- Tỉnh ủy; 

- Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Cục thống kê tỉnh; 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Các trường THPT và đơn vị trực thuộc Sở; 

- Các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – GDTX; 

- Các Trường ĐH: Đồng Nai, Lạc Hồng, Công nghệ 

Đồng Nai, Công nghệ Miền Đông; 

- Ban Giám đốc Sở GD&ĐT; 

- Các phòng thuộc Sở GD&ĐT; 

- Cổng thông tin điện tử Sở GD&ĐT; 

 - Lưu: VT, VP. 

        GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

      Huỳnh Lệ Giang 
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