ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
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CHỈ THỊ
Về tăng cường phối hợp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018 2019 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Thực hiện Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT, ngày 10 tháng 8 năm 2018 của
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 - 2019
của ngành giáo dục, nhằm tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được trong năm
học 2017 - 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị:
1. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm:
Tiếp tục quán triệt và triển khai Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 18
tháng 7 năm 2014 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình số 202-CTr/TU
ngày 10 tháng 02 năm 2014 của Tỉnh ủy Hậu Giang 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”; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18 tháng 6 năm
2018 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo
dục phổ thông với những nhiệm vụ trọng tâm sau:
- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn và phối hợp với các sở, ngành có
liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp
theo tinh thần Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 - 2019 của ngành giáo
dục.
- Triển khai thực hiện tốt, có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính
trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
c á c h Hồ Chí Minh”; giáo dục, bồi dưỡng ý thức, trách nhiệm, năng lực và
hiệu quả công tác cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; nâng cao
chất lượng giáo dục và các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; thực hiện
nghiêm kỷ cương, nền nếp, dân chủ trong trường học, xây dựng môi trường
giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường và
thực hiện tốt vệ sinh trường học; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo
đức, lối sống, kỹ năng sống, ứng xử văn hóa cho học sinh trong các cơ sở
giáo dục gắn với việc đưa nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua
của ngành thành hoạt động thường xuyên trong mỗi đơn vị, cơ sở giáo dục.

- Thực hiện rà soát, sắp xếp hợp lý mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non,
phổ thông; thực hiện nghiêm chủ trương tinh giản biên chế theo Nghị quyết
số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương
Đảng (khóa XII) 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; tiếp tục điều
chuyển giáo viên trong phạm vi quản lý của ngành, đảm bảo hợp lý theo nhu
cầu; tiếp tục tham mưu để có những giải pháp hữu hiệu để khắc phục tình trạng
thiếu giáo viên, nhất là đối với cấp học mầm non; thực hiện kịp thời, đầy đủ các
chính sách đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo quy định.
- Tiếp tục xây dựng hoàn thiện và phát triển hệ thống dữ liệu quản lý
giáo dục thống nhất trong toàn ngành. Tăng cường ứng dụng công nghệ
t h ô n g tin trong công tác quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục, phát
huy hiệu quả phần mềm quản lý giáo dục của ngành.
- Tiếp tục duy trì, tăng cường thực hiện Đề án trường đạt chuẩn quốc
gia trong năm học 2018 - 2019 và những năm học tiếp theo.
- Đổi mới, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giáo dục các cấp;
nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra nội bộ của cơ sở giáo dục.
Đ ẩ y m ạ n h công tác thanh tra quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, xử lý
nghiêm, kịp thời các sai phạm và thông báo công khai trước công luận.
- Tăng cường thực hiện phân cấp quản lý về tài chính đối với các cấp quản
lí và các cơ sở giáo dục nhằm phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Tiếp
tục sử dụng và quản lý có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho giáo dục; đẩy
mạnh xã hội hóa giáo dục.
- Thông tin, truyền thông kịp thời các chủ trương, giải pháp trong quản
lý và đổi mới giáo dục. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng gắn
với hiệu quả tổ chức các hoạt động giáo dục.
- Nâng cao chất lượng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ nhà
giáo, cán bộ quản lí giáo dục và học sinh trong toàn ngành; củng cố và
nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo
dục tiểu học và trung học cơ sở, kết quả xóa mù chữ.
- Chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, tăng cường các giải
pháp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học, bậc học;
nâng cao chất lượng giáo dục cơ bản, giáo dục mũi nhọn ở bậc phổ thông,
đặc biệt là chất lượng trường THPT chuyên.

- Tập trung phát triển trường lớp giáo dục mầm non ở khu công nghiệp,
khu chế xuất; đẩy mạnh các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác
quản lý nhà nước, kiên quyết chống hành vi bạo hành trẻ. Tiếp tục chuẩn bị các
điều kiện để thực hiện chương trình, sách giáo khoa phổ thông mới, nhất là đối
với lớp 1; nâng cao chất lượng kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, đặc
biệt là kỳ thi trung học phổ thông quốc gia; đổi mới cơ chế quản lý trong các
trường phổ thông; triển khai thực hiện Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14
tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án giáo dục hướng nghiệp và
định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông. Nâng cao hiệu quả
hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng, các trung tâm giáo dục nghề
nghiệp - giáo dục thường xuyên sau sáp nhập; chấn chỉnh các trung tâm ngoại
ngữ, tin học, đào tạo từ xa hoạt động không đúng quy định; rà soát, tiếp tục thực
hiện các mục tiêu của Đề án xây dựng xã hội học tập; thúc đẩy việc học tập của
người lớn.
- 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. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (phối hợp với Sở Giáo dục
và Đào tạo):
- Thực hiện tốt công tác phân luồng, hướng nghiệp sau trung học cơ sở,
trung học phổ thông và liên thông giữa các chương trình giáo dục, cấp học và
trình độ đào tạo; có giải pháp nhằm hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn,
học sinh khuyết tật, học sinh thuộc diện bảo trợ xã hội.
- Phối hợp tốt trong việc quản lý chuyên môn các trung tâm Giáo dục
nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh.
3. Sở Kế hoạch và Đầu tư (phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo):
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành chủ trương đầu tư và cân đối nguồn
vốn xây dựng trường, lớp học phục vụ năm học 2018 - 2019 và các năm học
tiếp theo; đồng thời, cân đối nguồn vốn cho các huyện, thị xã, thành phố tiến
hành xây dựng, nâng cấp, sửa chữa trường, lớp học.
- Tham mưu UBND tỉnh tiếp tục thực hiện Đề án xây dựng trường đạt
chuẩn quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.
- Thực hiện các hoạt động xã hội hóa giáo dục; ưu tiên các chương
trình, dự án, các nguồn tài trợ hợp pháp khác cho phát triển giáo dục và đào
tạo.

4. Sở Tài chính:
Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND huyện, thị xã,
thành phố tham mưu UBND tỉnh phân bổ kinh phí sự nghiệp giáo dục và
đào tạo theo đúng quy định.
5. Sở Xây dựng:
Kịp thời thẩm định các hồ sơ thiết kế xây dựng; đồng thời, thực hiện tốt
chức năng kiểm tra chất lượng các công trình xây dựng cơ bản thuộc lĩnh vực
giáo dục và đào tạo.
6. Sở Tài nguyên và Môi trường (phối hợp với Sở Giáo dục và Đào
tạo): trong việc quy hoạch phát triển mạng lưới trường, lớp học; phối hợp rà
soát và thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các cơ sở
giáo dục trên địa bàn tỉnh.
7. Sở Thông tin và Truyền thông (phối hợp với Sở Giáo dục và Đào
tạo): trong việc phát triển và tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin trong
quản lý, giảng dạy và học tập; đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên
truyền về những chủ trương, chính sách thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo
nhằm kêu gọi, khuyến khích phát triển công tác xã hội hóa giáo dục trên địa
bàn; phối hợp với Công an tỉnh tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các
quy định tại các cơ sở dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh.
8. Sở Khoa học và Công nghệ (phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo):
- Hướng dẫn thủ tục đăng ký thực hiện đề tài, dự án cho các tập thể, cá
nhân thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo nhằm ứng dụng có hiệu quả vào
công tác đổi mới phương pháp quản lý, phương pháp giảng dạy, cũng như các
giải pháp hiệu quả để phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh nhà.
- Tổ chức các cuộc thi nhằm khích lệ tính sáng tạo về khoa học và công
nghệ đối với đội ngũ nhà giáo và học sinh.
9. Sở Tư pháp (phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo): tiếp tục triển
khai thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo
dục pháp luật trong trường học, ưu tiên cấp phát các loại tài liệu phục vụ cho
công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; chỉ đạo đẩy mạnh hoạt
động của các câu lạc bộ pháp luật nhằm hỗ trợ nhà trường trong việc thực
hiện tuyên truyền, tư vấn, phổ biến giáo dục pháp luật.

10. Sở Nội vụ (phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo):

Tham mưu UBND tỉnh quản lý, bố trí và sử dụng biên chế công chức,
viên chức theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; đồng thời, đào tạo,
bồi dưỡng và phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục không
ngừng nâng cao trình độ về chuyên môn và lý luận chính trị.
11. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (phối hợp với Sở Giáo dục và Đào
tạo):
- Triển khai thực hiện công tác giáo dục truyền thống, tổ chức các hoạt
động văn hóa dân gian; tổ chức các hội thi, hội diễn văn nghệ cho học sinh
trong tỉnh; phát động và kiểm tra trường học có đời sống văn hóa tốt; hỗ trợ
phát triển phong trào thể dục, thể thao trong trường học.
- Quan tâm chỉ đạo và tổ chức hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể
thao và Trung tâm Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn.
12. Sở Y tế (phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo):
- Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch liên ngành về công tác y tế trường
học; chương trình sữa học đường, chỉ đạo các cơ sở y tế thực hiện tốt công tác
khám, chữa bệnh cho học sinh trên địa bàn tỉnh.
- Chỉ đạo Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, Chi cục An toàn vệ sinh thực
phẩm, Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các cơ sở
giáo dục trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện công tác y tế trường học, đặc
biệt là đối với công tác phòng, chống dịch bệnh, công tác tiêm chủng mở rộng,
công tác an toàn vệ sinh thực phẩm (kiểm tra các cơ sở bán trú có bếp ăn, căn
tin trường học), phòng chống sốt xuất huyết và công tác nha học đường.
13. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hậu Giang:
- Tích cực tuyên truyền các chủ trương, chính sách liên quan đến giáo
dục và đào tạo, kêu gọi các tập thể, cá nhân và toàn xã hội cùng quan tâm
chăm lo cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo của địa phương.
- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo truyền thông về kết quả 05 năm
triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Đảng về đổi mới căn bản,
toàn diện giáo dục và đào tạo của tỉnh; về các tấm gương người tốt, việc
tốt; các tấm gương nhà giáo, học sinh, sinh viên đổi mới, sáng tạo và đạt kết
quả tốt trong dạy và học trên địa bàn tỉnh.
- Tiếp tục thực hiện chuyên mục học bổng “Hoa Lúa”, “Trang viết tâm
hồn”, “Khuyến học, khuyến tài” trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
và chuyên trang giáo dục trên Báo Hậu Giang theo định kỳ.

14. Công an tỉnh (phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo):
- Trong việc đảm bảo an ninh, trật tự trường học.
- Phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phương kiểm tra, giám sát
và xử lý nghiêm các vi phạm trong các hoạt động dịch vụ: hàng quán,
internet, trò chơi điện tử, karaoke, giữ xe,… làm ảnh hưởng đến việc học tập,
rèn luyện của học sinh và an ninh, trật tự khu vực xung quanh nhà trường.
1 5 . B ộ C h ỉ h u y q u â n s ự t ỉ n h (p h ố i h ợ p v ớ i S ở G i á o d ụ c v à Đ à o
tạo): tổ chức giảng dạy bộ môn Giáo dục quốc phòng an ninh trong trường
học; đ ồ n g t h ờ i , p h ố i h ợ p t ổ c h ứ c t h à n h c ô n g c á c h ộ i t h a o , h ộ i t h i v ề G i á o
dục quốc phòng - an ninh trong học sinh trung học phổ thông.
16. Bảo hiểm xã hội tỉnh (phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo): triển
khai thực hiện tốt Kế hoạch liên ngành về công tác bảo hiểm y tế học sinh trên
địa bàn tỉnh; kiểm tra công tác thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu tại
trường cho học sinh.
17. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh (phối hợp với
Sở Giáo dục và Đào tạo): tuyên truyền giáo dục đạo đức, nhân cách, giá trị
sống trong học sinh, sinh viên; vận động học sinh đến lớp và phối hợp tổ chức
các hoạt động hỗ trợ, chăm sóc cho những em học sinh có hoàn cảnh gia
đình khó khăn. Tăng cường hoạt động giám sát việc thực hiện Chỉ thị này;
kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, đề
xuất và phối hợp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình
triển khai thực hiện Chỉ thị.
18. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh: tiếp tục phát triển các phong trào
đoàn, hội, đội trong nhà trường; thực hiện các Chương trình tiếp sức đến
trường, phong trào học sinh, sinh viên tình nguyện vì cộng đồng.
19. Liên đoàn Lao động tỉnh: tiếp tục triển khai thực hiện Chương
trình phối hợp số 01/CTPH-LĐLĐ-SGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2015 về
việc nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp của công nhân, viên
chức, lao động giai đoạn 2015-2020.
20. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh (phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo):
triển khai thực hiện kế hoạch “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở
khu, cụm công nghiệp” trên địa bàn tỉnh.
21. Hội Khuyến học tỉnh:

- Tăng cường vận động xã hội hóa nhằm tạo các nguồn quỹ hỗ trợ
cho học sinh thuộc diện chính sách, học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn
vươn lên học giỏi; đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã
hội học tập; tiếp tục phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cụ thể hóa nội dung
và triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20 tháng 02
năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt
đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng đến năm 2020”.
- Chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện có hiệu quả
mục tiêu đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”.
22. UBND huyện, thị xã, thành phố: tăng cường chỉ đạo, hướng
dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra giám sát các cơ sở giáo dục thuộc thẩm
quyền quản lý trong việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án
giáo dục đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các văn bản quy phạm
pháp luật về giáo dục và đào tạo; đảm bảo các điều kiện về: biên chế công
chức và biên chế sự nghiệp, các điều kiện về tài chính, cơ sở vật chất trường,
lớp học để phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn.
Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đề nghị Giám đốc sở, Thủ
trưởng cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố
nghiêm túc triển khai thực hiện. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách
nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị này ở
các ngành, các cấp, các địa phương và thường xuyên báo cáo về UBND tỉnh
để chỉ đạo kịp thời./.

Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- UBMTTQVN và các đoàn thể tỉnh;
- Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX. TN

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngày ký: 13/09/2018 15:38
Người ký: Ủy ban nhân dân
Cơ quan:
Ủy ký)
ban nhân dân
(đã
Tỉnh Hậu Giang
Quốc gia: VN
Lý do:

2018/CT/Nhiem vu nam hoc 2018 - 2019

Đồng Văn Thanh

