UY BAN NHAN DAN
HUYN MINH LONG
So: 32 /CT-UBND

CONG HOA xA HOT CHU NGHIA VTT NAM
Dc Ip - Ti do - Hnh phiic
Minh Long, ngày tháng ii nám 2018

CIII Till
V viêc trin khai thuc hen nhiêm vu nàm hoc 2018 - 2019
trên dja bàn huyn Minh Long
Närn h9c 2017 - 2018 là nàm h9c dc bit quan tr9ng trong vic thirc hin
các chi tiêu gicra nhirn ki cüa Dai hi tinh Dàngb thn thr XIX, huyn Dãng
b lan thtr XVIII, ngành giáo diic và dào tao dã no lirc, khàc phiic khó khän dê
thrc hin có hiu qua 09 nhóm nhirn vi, 05 giài pháp, dat nhiêu thành tIch; Co
s vt chat duçc dâu tu kip thài, mang luó'i trung 1p on dnh, dam bâo dü nhu
câu h9c tp cüa h9c sinh, chat lucrng day và hpc du'gc nâng len; cOng khai, rninh
bach ket qua thi, kiêrn tra, thanh tra, dánh giá hçc sinh.
Nàm h9c 2018 - 2019 là nàrn h9c thir nàm tiêp tiic thirc hin Chuung trInh
hành dng sO 51 -CTr/TU ngày 23/7/2014 cüa Tinh üy (k.hóa XVIII), Kê hoach
sO 5447/KH-UBND ngày 24/11/2014 cüa UBND tinh ye triên khai thirc hien
Nghj quyêt so 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 cüa B an Chap hành Trung uong
Dãng ye dOi rni can bàn, toàn din giáo dic và dào tao. DOng thi, ngành giáo
djc và dào tao van con nhng han chê can tiêp tiic khäc phiic: Co s& vt chat
chua thirc sr dOng bO; tInh trang h9c sinh bO h9c van cOn; chat 1ung giáo diic
tuy on dnh song chua có bithc phát triên mang tInh dt phá, so lugng h9c sinE
dat giãi hçc sinh giOi cap huyn, cap tinh chua cao.
Thc hien Chi thi s 2919/CT-BGDDT ngày 10/8/2018 cüa B Giáo diic
và Dào tao ye nhim vii chü yêu nàm hçc 2018 - 2019 ci1a ngành giáo dc,
Chuong trInh hành dng sO 51-CTr/TU ngày 23/7/2014 cüa Tinh üy (khóa
XVIII) và các kêt 1un, Nghi quyêt cüa Tinh ñy khóa XIX ye phát triên giáo dc
và dào tao, Chi thj so 18/CT-UBND ngày 15/10/2018 cüa UBNID tinh Quãng
Ngai ye vic triên khai thic hin nhim vii nàrn h9c 2018 - 2019 trên da bàn
tinh Quãng Ngài; UBND huyn Minh Long Chi thj:
1. PhOng Giáo diic và Dào tao chü trI, phi hqp vó'i các ban ngành lien
quan triên khai tic hin các nhirn vi sau:
a) Rà soát, quy hoach, phát trin, sp xp mng 1uii cac co s& giáo diic trên
da bàn huyn theo huó'ng dông b, hin dai; darn bào yêu cau phát triên ye quy
mO, chat lugng giáo dic và dào tao; chü tr9ng các diêukin dáp ng dOi môi
chuong trInh sách giáo khoa phü hp vi tInh hInh thçrc tê tai dja phuong.
b) Nâng cao cht luçing di ng giáo viên và can b quàn 1 giáo dic các
cap
- Tip tiic rà seat, sp xp lai dôi ngü giáo viên, nhân viên gàn vi vic báo
dam các quy djnh ye djnh mirc sO 1ung giao viên, nhan viên dOi vói các cap
h9c và trInh d dào tao, phü hp vói vic bO tn theo quy mO trung, ló'p hpc.
- TIch circ tham miru cho cp Huyn üy, UBND huyn chi dao thçrc hin
chü trucing tinh giàn biên ch theo Nghj quyt sO 19-NQ/TW ngày 25/1 0/20 17
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cüa Ban Chp hành Trung uang Dâng khóa XII; thrc hin các giâi pháp bâo
darn dü so hrcing, Ca câu giáo viên các cap hçc theo quy djnh, nhàrn nâng cao
chat luçmg, hiu qua viêc dy và hpc, tirng bu&c giái quyêt tInE trang thra, thiêu
giáo viên ciic b & mt so trithng h9c.
- Tp trung nâng cao trmnh d 1 1un chinh trj, phm chit, di.o dilrc 1i
song, van hóa ilrng xilr, quy chê lam vic và van hóa cong s& cho di ngü nha
giáo theo Chi th so 1737/CT-BGDDT ngày 0 7/5/2018 cilia B Giáo dc vâ Dâo
tao; tang cuè'ng trách nhim cüa di ngü can b quân 1 giáo dic, giáo viên
trong thirc hin dôi m&i giáo diic và dào tao.
- Trin khai vic dào tao, bi dung di ngü nhá giáo và can bQ quán l
giáo dc cac cap; ira chon, bôi duông di ngü giáo viên và can b quãn i giáo
dic phô thông cot can theo chuân hiu truO'ng, chuân nghê nghip giáo viên dê
tiêp c.n chi.ro'ng trInh, sách giáo khoa giáo diic phô thông mó'i, uu tiên bôi
duo'ng di ngü giáo viên day lop 1.
- Chili tr9ng vic quy hoach, dào tao, bã nhiêrn can b tré, nü, dan tc thiu
sO có nang 1rc, phâm chat chinE trj; thrc hiên tOt cOng tác chInh sách, thi dua,
khen thu&ng nhäm tao dng 1irc cho di ngü nhà giáo chuyên tam v&i nghê.
c) Di mâi chro'ng trInli giáo dic rnrn non, giáo dc ph thông; dy manh
djnh hu&ng nghê nghiêp và phân iuông trong giáo ditc phô thông.
- Tip tic trin lthai có cht lu'çrng chuoiig trInh giáo dic mm non theo
quan diem giáo diic lay tré lam trung tarn; xây dirng, triên khai các mO hlnh
phôi h?p gia dInh - nhâ tnrô'ng - cong dông trong chàm sóc, giáo diic tré, kién
quyêt chông hânh vi bao hânli tré.
- Tp trung di m&i manh m phuong pháp giâng day và hpc tap, phuung
thilrc thi; tang cung k nang thirc hanh, vn ding kiên thilrc, k5 nàng giái quyêt
các van dê thirc tiên, da dng hóa các hInh thilrc hgc tap, chñ tr9ng các hoat
dông trâi nghiêrn, sang tao, nghiên cilru khoa h9c cilia hpc sinh, bão darn s1r hài
hôa giüa phát triên giáo dçic và chat lugng giáo dçic ciling các giái pháp mang
tinE can ca, ben vng dé nâng cao chat iugng và hiu qua hoat dng giáo djc
phô thông.
- Chun bj t& các diu kin d thrc hin chuang trInh giáo dic ph thông
mO'i; tiling buó'c nâng cao hiu qua cong tác giáo dic hu&ng nghip, giüp hcc
sinE có nhn thilic rö ye djnh huóng nghê nghip trên tinh than Quyet djnh sO
522/QD-TTg ngày 1 4/5/2018 cilia Thu tuO'ng ChInh phili ye Dé an giáo diic
hu&ng nghip và djnh huó'ng phân luong h9c sinh trong giao due phO thông.
- Tang cuO'ng giáo dic tu tu&ng, dao due, 1i sang, k näng sng, van hóa
ung xii trong nhà truô'ng; thirc hin tot hoat dng chào c, hat Quoc ca trong các
tru&ng h9c; xay drng mOi truô'ng giao dic an toan, lanE manh, than thin,
phông chOng bao hrc h9c du'&ng, trithng, l&p h9c sch, dçp; nâng cao hiu qua
cong tác y té truô'ng h9c, bão darn cham soc sire khóe cho hpc sinE; chili tr9ng
giáo dc dao dilrc, 1i song, k5 nang song, nhan cách, thilrc kh&i nghip cho
hoc sinE.
d) Nang cao chit iuçrng day hçc ngoai ngU
Tip tçic bM duOng giáo viên ngoai ngü dat chuân theo khung nàng 1rc
ngoi ngü Viêt Narn; dôi m&i hInh thir'c, phuang phap thi, kiêm tra dánh giá
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nàng 1irc ngoi ngü cüa h90 sinh theo 4 cp dO; trin khai hiu qua Chucrng
trInh tiêng Anh theo kê hoch thirc hin Dê an dy h90 ngoi ngQ trong h
thông giáo dic quôc dan giai don 2017 - 2025, phü hçip yêu câu hOi nhp theo
hithng 1rng diing Cong ngh thông tin, dáp t'rng miic tiêu dào to chung.
d) Dy m?nh 1rng dçing Cong ngh thông tin trong d.y h9c Va quán 1 giáo
duc
-, Tiêp tiic cp nht, hoàn thin co' s& d 1iu ngành giáo diic; tIch hçp cáo
h thông thông tin quãn 1 vào co' s dt 1iu chung toàn ngành.
- Phát huy kho tài nguyen trên trang tin chira bài giáng, cáo hot dng
chuyên mon trên trang mng "truè'ng h9c kêt nôi", tu 1iu h9c tp d chia Se,
ding chung, khuyên khIch các truè'ng h9c sü' diing cáo phân rnêm trong dy
hoc, gop phân 11ng ding cong ngh thông tin trong quãn 1, diu hành, cãi cách
hành chInh.
- Bôi duö'ng, nâng cao k näng iii'ng dung cOng ngh thông tin cho dOi ngü
nhà giáo, h9c sinh, darn báo khà nàng ñ'ng dung cOng ngh thông tin khi thirc
hin Cong vii, kiêm tra, dánh giá và tiêp cn các tn thirc rni, giao luu, hOi nhp.
e) Dy mnh giao quyn tr chü, tr chju trách nhirn di vó'i cáo tru'àlig,
thirc hin tOt quy djnh ye tInh trng day them, h9c them.
- Dy mnh tir chñ cüa cáo nhà truè'ng trong vic xây dirng k hoch phát
triên chuang trInh giáo dic; thirc hin tot cáo qui dinh ye dy them, h90 them
trong Va ngoài nhà tru'ng, gàn vó'i trách nEirn ngithi dirng dâu. Thrc hin
nghiêm tüc Thông tu so 36/2017/TT-BGDDT ngày 28/12/2017 cüa BO Giáo
duo và Dào to ban hành Quy ch thirc hin cOng khai dôi vó'i cáo Ca s& giáo
diic thuOc h thông giáo d1ic quOc dan.
- COngkhai k hoch t chirc hot dng giáo dc ngay tir du näm hpo. Tr
do, cáo truè'ng chü dung trong sir ding kinh phI ngân sách hiu qua, cüng nhu
si1 diing tài san, nguOn nhân hrc dê nâng cao chat lugng giáo diic và dào tao.
g) HOi nhp quc t trong giáo diic và dào to
Tang cung h90 tap, trao di kinh nghim trong cong tao nghiên ciiru khoa
h9c, bM du'O'ng h9c sinh giôi, däc bit là bôi du'O'ng dOi tuyên h90 sinh giOi
huyn, tinh, kinh nghim sr dyng cáo phân rnêrn ing diing quàn l nba trurng,
tiêp cn cong ngh rni ye dy h90.
h) Tang cuè'ng cci s& 4t chit dam báo chat lu'çing cáo hott dng giáo diic
- Rà soát, chü dng tharn muu cho cp üy, chInE quyen da phucrng tiep tiic
dâu tu nguOn lirc, thc hin ke hoach, 1 trInh xây dimg trung dt chuân quôc
gia gän vói Chuog trInh mic tiêu Quôc gia ye xây dirng NOng thOn rnó'i; tong
ket, dánh giá vic trien khai thirc hin cáo de an: Nâng cao chat 1u9'ng giáo diic
phO thOng; cüng oô phát triên h thông truô'ng dan tOo nOi trü; xây dirng truông
phO thông dan tOo ban trü, truà'ng dt chuân quôc gia,. . . d có ca s xác djnh
dung dinE hung tharn muu, thirc hin trong thii gian den.
- Tham mini UBNID huyn v du tu CU' si vat chat, thiêt bj dy h90 dôi
yói tü'ng trumg; danE giá tIc trng Ca s& vt chat và thiet bj dy h90 cüa cáo
trung, dc bit quan tarn den nhà v sinh, san cho'i, bi tap, phông thrc hành...
2) Cáo ban ngành lien quan:
Theo chiro nàng, nhim vii ducic giao, quan tarn, phOi hçip i phOng Giáo
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diic và Dào tao t chirc trin khai nhim vii näm h9c 2018 - 2019, dc bit trong'
viêc giao kê hoach, xây dung lô trInh dâu tu công, can dôi, bô tn ngân sách,
biên chê di ngü giáo viên, nhân viên, chê d chInh sách và các van dê khác có
lien quan den hoat dng giáo diic và dào tao dê ngành giáo dic, các tru?rng hoân
thành tot nhiêrn vu nàm hoc.
3) D nghj Uy ban Mat trn T quc Vit Nam huyên, các t chrc chInh tr
- xa hi và các hi, doân the huyn:
TIch crc phi hçp vói ngânh giáo dic — dào tao trong t chic thrc hin
nhirn vi näm h9c 2018 - 2019, nhât là vic vn dng, ho trg ye vat chat, tinh
than cho hçc sinh có hoân cánh khó khàn, buy dng hoc sinh ra ló'p, gop phân
thirc hin thàng igi các nhirn vii phát triên kinh tê - xã hi c1ia huyn.
4) Dài truyn thanh - Phát lai truyn hInh huyn:
Tip tjc tuyên truyn sâu rng trong Nhân dan v các chü tnro'ng chInE
sách cüa Dáng và Nhà nuó'c ye giáo dic và dâo tao theo tinh than Nghi quyêt so
29-NQ/TW ngày 0 4/1 1/2013 cüa Ban Chap hành Trung u'o'ng Dâng ye dôi rnó'i
can bàn, toàn din giáo dic vâ dào tao; barn sat thirc tê c so' de kjp thOi biêu
duo'ng guo'ng ngui tOt, vic tOt trong quãn l, giàng day, h9c tap; vn dung,
kêu goi các tO chüc, Ca nhân tiêp tc ho trç dng viên, tao diêu kin de ngành
giáo diic thyc hin tOt nhirn vii nàrn h9c.
Yêu cu Thñ tru'o'ng các phOng ban, ngành, Chü tjch UBND các xä,
nghiêrn tilic triên khai thiic hin và báo cáo kêt qua thirc hin thông qua phông
Giáo dçic và Dào tao de tong h'p, báo cáo UBND huyn./.
No'i n/i in:
-Huyn üy;
- CT, PCT UBND huyn;

KT CHU TICH
\CHU TICH

- Các phông, ban nganh huyn;
- UBMTTQVN Va CáC hi, doàn the huyn;
- UBND các x;

- VPUB: CPVP;
- Luu: VT.

Nguyen Van Bay

4

