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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Thuận, ngày 25 tháng 01 năm 2019

KẾ HOẠCH
Triển khai, thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu năm 2019
Thực hiện Kết luận số 684-KL/TU ngày 22/11/2018 của Ban Chấp hành
Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an
ninh năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; Nghị quyết số 62/NQ-HĐND
ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã
hội năm 2019; Quyết định số 3637/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2019; Quyết
định số 137/QĐ-UBND ngày 16/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê
duyệt nhiệm vụ chủ yếu năm 2019 của các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các
huyện, thị xã, thành phố; Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của Ủy
ban nhân dân tỉnh về Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết
của Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và
dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành kế
hoạch triển khai, thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu được Tỉnh ủy, Hội
đồng nhân dân (HĐND) và Ủy ban nhân dân (UBND) giao cho ngành Giáo dục
năm 2019, với các nội dung chủ yếu như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Tiếp tục tập trung thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013
của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014
của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Chỉ thị số
16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới chương trình,
sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Thực hiê ̣n nghiêm túc Chỉ thi ̣ số 1737/CTBGDĐT ngày 07/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng
cường công tác quản lý và nâng cao đa ̣o đức nhà giáo ; thực hiện đúng quy chế
làm việc và văn hóa công sở.
2. Định hướng công tác quản lý chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của ngành,
góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế, chính trị được Tỉnh ủy, HĐND, UBND
tỉnh giao cho ngành Giáo dục năm 2019; làm cơ sở để đánh giá công tác thi đua,
khen thưởng.
3. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; giữ vững kỷ cương, nền nếp,
dân chủ; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng
sống, ứng xử văn hóa và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, công chức, viên
chức và học sinh trong toàn ngành.

II. Nội dung
1. Các cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục và đào tạo khẩn
trương tổ chức triển khai đầy đủ, kịp thời nội dung các văn bản nêu trên đến
toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị (thời gian
hoàn thành chậm nhất trước ngày 13/02/2019).
2. Căn cứ các nhiệm vụ, chỉ tiêu được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao
cho ngành Giáo dục năm 2019; căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế
của đơn vị, địa phương; các đơn vị và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở,
tiến hành xây dựng chương trình, kế hoạch, các giải pháp thực hiện, đảm bảo
hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được Tỉnh
ủy, HĐND, UBND tỉnh giao cho ngành Giáo dục năm 2019 (thời gian hoàn
thành trước ngày 17/02/2019).
3. Hội đồng Thi đua, khen thưởng các cấp và Thủ trưởng các cơ quan, đơn
vị căn cứ mức độ thực hiện hoàn thành, hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, chỉ
tiêu được giao trong năm học 2018 - 2019 và năm kế hoạch 2019 để đánh giá,
xếp loại, xét duyệt các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với từng cơ
quan, đơn vị, người đứng đầu cơ quan, đơn vị.
III. Nhiệm vụ, giải pháp
1. Các cơ quan, đơn vị và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở
bám sát các nhiệm vụ, chỉ tiêu được Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh giao cho
ngành Giáo dục năm 2019 để xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, tổ
chức triển khai, thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, chỉ
tiêu được giao; đặc biệt là 08 nhiệm vụ chủ yếu được UBND tỉnh giao cho
ngành Giáo dục tại Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 16/01/2019.
2. Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, các chính sách ưu đãi,
chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Tiếp tục đổi mới phương
pháp dạy học, hiệu quả kiểm tra, đánh giá để nâng cao chất lượng giáo dục toàn
diện ở các cấp học, bậc học, đặc biệt là kỳ thi trung học phổ thông quốc gia.
Tăng cường giáo dục đạo đức, nhân cách, truyền thống cách mạng, kỹ năng
sống, cứu đuối, chống xâm hại tình dục trẻ em, chống bạo hành (đặc biệt là trẻ
em ở các trường mầm non tư thục) và văn hóa ứng xử cho học sinh, sinh viên,
hạn chế tối đa tình trạng bạo lực học đường; thực hiện tốt công tác phân luồng
học sinh, công tác y tế học đường.
3. Thực hiện hiệu quả Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng
phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018- 2025”; tiếp tục
triển khai Kế hoạch số 2437/KH-UBND ngày 29/6/2017 về “Triển khai thực
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hiện Đề án Ngoại ngữ quốc gia 2017-2020 và giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn
tỉnh Bình Thuận” đã được UBND tỉnh phê duyệt. Tiếp tục xử lý căn bản vấn đề
thừa, thiếu giáo viên cục bộ; tiếp tục chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chương
trình, sách giáo khoa mới, nhất là đối với lớp 1; thực hiện tốt công tác xây dựng
trường học đạt chuẩn quốc gia.
4. Triển khai tốt các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế qua kết quả khảo
sát năm 2018 về đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ công
của ngành Giáo dục.
5. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày
25/10/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 6 (khóa XII) về một số
vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh
gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017
về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả
hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày
19/5/2018 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 7 (khóa XII) về tập trung
xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực
và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách về tinh
giản biên chế.
6. Triển khai tốt Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ
tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ; tăng cường kỷ luật,
kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và của cán bộ,
công chức, viên chức trong thi hành nhiệm vụ, công vụ. Thực hiện nghiêm Nghị
quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về
“ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những
biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; chú trọng công tác tự
kiểm tra nội bộ. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện, chỉ
đạo của cấp trên. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của
cơ quan, đơn vị.
7. Tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách mới về
giáo dục và đào tạo, chủ động xử lý các vấn đề truyền thông về giáo dục. Làm
tốt công tác dân vận tại cơ sở, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong vận động cán bộ, công chức, viên
chức, người lao động và học sinh, sinh viên trong thực hiện chủ trương, chính
sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước góp phần tạo sự đồng thuận cao trong xã
hội.
8. Tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng
quy định pháp luật. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, cung cấp thông tin, công
3

khai về hoạt động, quy chế làm việc tại cơ quan, đơn vị. Giải quyết tốt các kiến
nghị, chủ động xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải
quyết, nhằm xử lý kịp thời các vụ việc mới liên quan đến ngành phát sinh ngay
từ cơ sở, góp phần hạn chế tình trạng khiếu kiện vượt cấp. Tăng cường công tác
thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực thuộc ngành quản lý và xử lý nghiêm các
hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
9. Đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của
ngành và địa phương phát động, gắn nội dung các cuộc vận động, các phong
trào thi đua yêu nước với các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao, góp phần xây dựng
cơ quan, đơn vị, trường học văn hóa, tổ chức đảng và đoàn thể trong sạch vững
mạnh. Triển khai có hiệu quả, sáng tạo, đi vào chiều sâu trong việc thực hiện Kế
hoạch số 51-KH/TU ngày 22/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Tuyên
dương gương điển hình tiên tiến thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016
của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh” cấp tỉnh, giai đoạn 2016-2020, nhằm bồi dưỡng và nhân
rộng điển hình tiên tiến, tạo sự lan tỏa, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, quần
chúng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
10. Đề nghị Hội đồng Thi đua, khen thưởng các cấp và các Khối thi đua
của ngành (Khối thi đua phòng Giáo dục và Đào tạo, Khối thi đua các trường
THPT) xem xét, tùy vào tình hình thực tế để bàn bạc, thống nhất không đưa vào
danh sách bình chọn đơn vị nhất, nhì, ba các Khối thi đua và không đề nghị công
nhận đơn vị đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc đối với các đơn vị vi phạm
một trong những nội dung sau đây:
a) Tỷ lệ học sinh bỏ học và học sinh yếu kém cao hơn mức bình quân
chung của toàn tỉnh.
b) Tỷ lệ học sinh lên lớp, học sinh khá giỏi, học sinh hoàn thành chương
trình tiểu học, tốt nghiệp trung học cơ sở, tốt nghiệp trung học phổ thông thấp
hơn mức bình chung của toàn tỉnh.
c) Đơn vị không giữ vững chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục mầm non
cho trẻ năm tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục
trung học cơ sở.
d) Tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp nhà trẻ, mẫu giáo, tiểu học,
trung học cơ sở (đặc biệt là các lớp đầu cấp) thấp hơn mức bình quân chung của
toàn tỉnh.
e) Số trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2019 trên địa bàn không đạt chỉ
tiêu UBND tỉnh giao.
4

f) Không hoàn thành đóng 100% Bảo hiểm Y tế cho học sinh; có cán bộ,
công chức, viên chức, người lao động và học sinh có liên quan đến ma túy.
11. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp đổi mới căn bản, toàn
diện giáo dục và đào tạo, nhất là đối với khu vực miền núi, hải đảo, vùng xa.
Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong toàn ngành
nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động và học sinh; quan tâm việc khai thác và sử dụng mạng xã hội
một cách tích cực, có hiệu quả.
III. Tổ chức thực hiện
1. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; Thủ
trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở căn
cứ nhiệm vụ, chỉ tiêu có liên quan đến chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị
mình (được Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh giao cho ngành Giáo dục) để xây
dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể, phấn đấu thực hiện hoàn thành và hoàn thành
vượt mức các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao.
2. Báo cáo kết quả thực hiện về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Văn phòng
Sở, Email: vanphong.sobinhthuan@moet.edu.vn) theo định kỳ:
a) Báo cáo hàng Quý: Trước ngày 04 tháng cuối của Quý.
b) Báo cáo 06 tháng đầu năm: Trước ngày 04/6/2019.
c) Báo cáo tổng kết năm: Trước ngày 04/12/2019.
3. Văn phòng Sở giúp lãnh đạo Sở kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực
hiện Kế hoạch này tại cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc Sở; bảo đảm Kế
hoạch được tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, đạt hiệu quả cao./.
Nơi nhận:
- Văn phòng Bộ GDĐT;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở;
- Ban Thường vụ Đảng ủy Sở;
- Các Phòng GD&ĐT;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Các phòng, ban Sở;
- Công đoàn ngành GD tỉnh;
- Lưu: VT, VP (Hạnh-05b).
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