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Về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm
công tác giáo dục và đào tạo
năm học 2015 - 2016
Năm học 2014 - 2015, được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào
tạo (GDĐT), của Tỉnh ủy, sự phối hợp của các sở, ngành, địa phương, cùng với
sự nỗ lực của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành, công tác
GDĐT đã đạt được những kết quả quan trọng. Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ
trọng tâm của năm học 2015-2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh chỉ
thị thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan và Chủ tịch UBND các
huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ sau:
1. Ngành giáo dục và đào tạo
a) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý
‒ Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09 tháng 6
năm 2014 của Chính phủ, Kế hoạch hành động của Bộ GDĐT triển khai
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, đáp ứng yêu cầu công nghiệp
hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
và hội nhập quốc tế;
‒ Thực hiện tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền; chủ động
phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền để
người dân hiểu rõ và đồng tình với chủ trương, quá trình đổi mới căn bản, toàn
diện công tác GDĐT, từ đó chung tay, góp sức xây dựng và phát triển sự nghiệp
GDĐT của tỉnh;
‒ Tiếp tục phân cấp, giao quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm cho các cơ
sở giáo dục một cách thống nhất, hiệu quả theo Nghị định số 115/2010/NĐ-CP
ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn của Bộ GDĐT,
Bộ Nội vụ;
‒ Đổi mới, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giáo dục các cấp, nâng
cao chất lượng và hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra nội bộ của các cơ sở
giáo dục. Siết chặt nề nếp, kỷ cương, khắc phục có hiệu quả tình trạng đơn thư
nặc danh, khiếu nại vượt cấp. Chấn chỉnh triệt để việc lạm thu và dạy thêm học
thêm sai quy định của giáo viên và các cơ sở giáo dục;
‒ Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý, dạy và
học; tăng cường bồi dưỡng năng lực tự đánh giá, kiểm định chất lượng trường

học; năng lực quản lý tài chính, tài sản; triển khai thực hiện nghiêm túc quy định
về công khai đối với các cơ sở giáo dục; phát huy hơn nữa dân chủ trong các
đơn vị trường học và cơ quan quản lý giáo dục, thực hiện tốt chủ trương giám
sát và phản biện xã hội;
‒ Chủ động báo cáo, đề xuất, tham mưu với các cấp ủy đảng, chính
quyền, phối hợp với các tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn để xây dựng môi
trường giáo dục lành mạnh trong và ngoài nhà trường; đảm bảo an ninh, trật tự,
an toàn trường học, phòng chống bạo lực, tệ nạn xã hội trong học sinh.
b) Nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động giáo dục
‒ Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức,
tự học và sáng tạo”, cùng phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện,
học sinh tích cực”;
‒ Tiếp tục thực hiện mục tiêu giáo dục học sinh phát triển toàn diện, chú
trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học và luyện kỹ năng
thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn cho
học sinh;
‒ Đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học đồng bộ với đổi mới thi cử,
kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện theo hướng phát triển năng lực
học sinh. Tiếp tục chỉ đạo đổi mới về kiểm tra, đánh giá học sinh tiểu học theo
Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT. Lấy nội dung đổi mới phương pháp dạy và
học làm động lực chủ yếu, để nâng cao chất lượng giáo dục;
‒ Phát triển quy mô một cách hợp lý. Củng cố và nâng chất kết quả công
tác phổ cập giáo dục (PCGD); triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch xây dựng
xã hội học tập và Đề án xóa mù chữ đến năm 2020; tăng tỷ lệ học sinh đi học so
dân số độ tuổi; chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể thực hiện tốt các giải
pháp hạn chế tình trạng học sinh bỏ học; đẩy mạnh phong trào khuyến học,
khuyến tài;
‒ Triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng và hiệu quả
đào tạo trung cấp chuyên nghiệp; đẩy mạnh công tác phân luồng, tư vấn hướng
nghiệp và định hướng nghề nghiệp cho học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở
(THCS), trung học phổ thông (THPT); đa dạng hóa hình thức học tập đáp ứng
nhu cầu nâng cao hiểu biết và tạo cơ hội học tập suốt đời cho người dân;
‒ Chăm lo xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục cả về
chuyên môn lẫn đạo đức nghề nghiệp. Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nâng cao
trình độ giáo viên tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của châu Âu
nhằm triển khai hiệu quả Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 trên địa bàn tỉnh; xây
dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý gắn với nhu cầu
nguồn nhân lực của ngành và đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo
khoa phổ thông. Quan tâm phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn, giáo viên
cốt cán các bộ môn; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp, của tổ chức
Đoàn, Đội trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện học sinh.
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c) Công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học
‒ Triển khai thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ các chương trình, đề án, dự
án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhằm tăng cường các điều kiện về cơ
sở vật chất (CSVC), thiết bị giáo dục. Tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ
thực hiện Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, Đề án Xây dựng
trường học đạt chuẩn quốc gia, Đề án Phát triển hệ thống trường phổ thông dân
tộc nội trú, Đề án Củng cố và phát triển trường THPT chuyên, Đề án Phát triển
hạ tầng CNTT,…
‒ Bên cạnh nguồn kinh phí do ngân sách cấp hàng năm, các đơn vị cần
quan tâm đẩy mạnh vận động kinh phí hỗ trợ từ các nguồn khác nhau để duy tu,
sửa chữa, chỉnh trang CSVC trường học, từng bước hoàn thiện các điều kiện
phục vụ dạy và học; xây dựng cảnh quan trường học;
‒ Đẩy nhanh tiến độ đầu tư mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học, đồ
chơi cho học sinh các cấp thuộc các đề án, dự án đã được cấp có thẩm quyền phê
duyệt. Phát huy hiệu quả các trang thiết bị dạy học đã được đầu tư. Tăng cường
kiểm tra, giám sát đầu tư, công tác đấu thầu, công tác quyết toán trong xây dựng
cơ bản, mua sắm thiết bị của các đơn vị.
2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
‒ Ưu tiên các nguồn lực của địa phương, phối hợp với ngành GDĐT triển
khai các đề án, dự án do địa phương phụ trách để từng bước hoàn thiện dần các
điều kiện về CSVC phục vụ tốt hoạt động dạy và học. Trong đó tiếp tục tập
trung thực hiện Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, Đề án Xây
dựng trường học đạt chuẩn quốc gia theo phân cấp quản lý, lưu ý lồng ghép với
việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Mở rộng mô hình trường
bán trú ở những nơi có điều kiện;
‒ Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt hơn nữa Chỉ thị 30-CT/TU của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 15/KH-UBND của UBND tỉnh về hạn chế
tình trạng học sinh bỏ học; phấn đấu tăng dần tỷ lệ trẻ đi học so dân số độ tuổi ở
tất cả các cấp học; có giải pháp điều hòa chất lượng giáo dục giữa các trường,
từng bước giải quyết tình trạng chạy trường, chạy lớp trên địa bàn;
‒ Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Kế hoạch Xây dựng xã hội học tập trên
địa bàn, tổ chức tốt phong trào xóa mù chữ và loại hình giáo dục thường xuyên
cấp THCS tại địa phương;
‒ Tăng cường chỉ đạo, quản lý hoạt động của các Trung tâm Học tập
cộng đồng (TTHTCĐ) trên địa bàn. Cần xem xét bố trí những cán bộ có năng
lực; thực hiện cấp kinh phí đầy đủ, kịp thời cho các trung tâm theo đúng Thông
tư số 96/2008/TT-BTC ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính về hỗ trợ
kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các TTHTCĐ, tạo điều kiện thuận lợi để các
trung tâm hoạt động có hiệu quả;
‒ Nghiên cứu áp dụng các cơ chế, chính sách phù hợp để phát triển hệ thống
các trường ngoài công lập ở các địa bàn thuận lợi, nhất là ngành học mầm non;
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‒ Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra nhằm củng cố, tăng cường nề nếp,
chất lượng hoạt động của các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Hỗ trợ ngành GDĐT
kiểm tra các cơ sở dạy thêm học thêm, cơ sở ngoại ngữ, tin học trên địa bàn.
3. Các ngành có liên quan
a) Các ngành và tổ chức đoàn thể
‒ Xây dựng kế hoạch (lồng ghép vào kế hoạch của ngành) và triển khai
thực hiện công tác GDĐT theo chức năng và nhiệm vụ mỗi ngành;
‒ Phối hợp với ngành GDĐT triển khai Phong trào “Xây dựng trường học
thân thiện, học sinh tích cực”, tạo điều kiện để học sinh tham gia tìm hiểu, chăm
sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng ở địa phương,
tham gia các họat động tập thể vui chơi, giải trí lành mạnh, tránh xa tệ nạn; giáo
dục lồng ghép về pháp luật, đạo đức, lịch sử địa phương…; phối hợp cùng
ngành GDĐT thực hiện chủ trương xây dựng xã hội học tập, hạn chế tình trạng
học sinh bỏ học.
b) Các cơ quan thông tin, truyền thông đại chúng; ngành văn hóa, thể
thao và du lịch
‒ Phối hợp với ngành GDĐT tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về
chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về GDĐT;
‒ Thực hiện hợp đồng trách nhiệm giữa Báo An Giang, Đài Phát thanh và
Truyền hình An Giang với Sở GDĐT để phối hợp tuyên truyền, kịp thời phản
ánh các hoạt động giáo dục; giới thiệu những cá nhân, tập thể tiêu biểu trong và
ngoài ngành tích cực hỗ trợ, góp phần đưa sự nghiệp GDĐT địa phương phát
triển bền vững.
c) Ngành y tế và bảo hiểm xã hội
‒ Chủ động phối hợp với ngành GDĐT thực hiện tốt công tác truyền
thông, giáo dục cho các bậc cha mẹ học sinh và học sinh kiến thức về chăm sóc
sức khỏe ban đầu, phòng tránh có hiệu quả các dịch bệnh phát sinh trên địa bàn,
đặc biệt là bệnh tay - chân - miệng, sốt xuất huyết,…;
‒ Phối hợp phát triển công tác y tế trường học, bồi dưỡng nghiệp vụ cho
cán bộ y tế trường học, tổ chức việc khám bệnh cho học sinh đầu cấp, thực hiện
tốt công tác bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm y tế học sinh;
‒ Thường xuyên kiểm tra công tác vệ sinh, an toàn thực phẩm tại các cơ
sở giáo dục, nhất là các trường học nội trú, bán trú.
d) Ngành tài chính, kế hoạch và đầu tư, tài nguyên và môi trường
‒ Phối hợp chặt chẽ với ngành GDĐT trong việc thống nhất kế hoạch đầu
tư và triển khai các dự án, đề án đã được phê duyệt, đảm bảo cân đối các nguồn
kinh phí nhằm đảm bảo tiến độ đề ra;
‒ Tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Chương trình hành động số
29-CTr/TU ngày 23 tháng 7 năm 2014 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhằm
đẩy mạnh công tác xã hội hóa trên lĩnh vực GDĐT.
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4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang và các
tổ chức thành viên
‒ Chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động, phối hợp với ngành GDĐT
triển khai các nhiệm vụ theo chức năng; vận động các tầng lớp nhân dân tích cực
tham gia các hoạt động cụ thể, thiết thực, đặc biệt là công tác khuyến học,
khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, góp phần cùng ngành GDĐT hoàn thành
xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016;
‒ Thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội đối với công tác GDĐT;
‒ Phát động sâu rộng phong trào tổ chức, cá nhân nhận đỡ đầu trường
học, đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ thường xuyên về vật chất,
tinh thần cho các đơn vị và học sinh.
Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành./.
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