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Can cir Chi thj so 2268/CT-BGDDT ngày 08/8/20 19 cüa B trLrng Bô Giáo
diic và Dào tao v nhim vi tr9ng tam nàm h9c 2019 - 2020 và Cong van so
2049-CV/TU ngày 29/8/20 19 cüa Tinh üy Quáng Ninh v vic nâng cao chat
luçing giáo diic - dào tao nAm hoc 2019 - 2020 và các näm h9c tiêp theo; Cong
van s 6276/UBND-GD ngày 30/8/2019 cüa UBND tinh Quãng NinE v vic
trin khai thirc hin các nhim v11 và giái pháp tr9ng tam nArn h9c 20 19-2020 và
nâng cao chat lugng giáo dc - dào tao; Cong van so 810-CV/HU ngày
23/9/20 19 cüa Huyn üy Ba Chê ye vic nâng cao chat luçlng giáo dic - dâo tao
näm hoc 2019 - 2020 và các näm h9c tip theo.

Nhm khc phic nhQ'ng han ch, phát huy nhüng k& qua dat du'Q'c trong
näm h9c 2018-2019; tiêp tiic trin khai thirc hin hiu qua Nghj quyêt Dai hi
Dãng các cp, can cir tInh hInh cong tác giáo diic dija phuo'ng, UBND huyn Ba
Chë yêu cu Trung phông Giáo diic và Dào tao huyn; Chü tjch UBND các xã,
thj trân; Thu tru&ng các ca quan, don vi, ban ngành lien quan thirc hin t mt so
nhim vii trçng tam näm h9c 2019 - 2020 và nâng cao cht luçmg giáo diic và dào
t?o trong các näm tiêp theo nhu sau:
1. Tuyên truyn, quán trit, trin khai thirc hin hiu qua Kt 1uin s 51KL/TW ngày 30/5/2019 cfla Ban BI thu v tip tVc thic hin Nghj quy& Hi
nghj TW 8 khóa XI v di mó'i can bàn, toàn din giáo dc và dào tao; Kt 1un
49- KL/TW ngày 10/5/20 19 cfla Ban BI thu v tang cung sr lãnh dao cfla Bang
dOi vol cOng tác khuyên h9c, khuyên tài, xây dirng xã hi h9c tap.
2. Tiêp tiic triên khai thii'c hin có hiu qua các cM dio ella TInh fly, Uy
ban nhân dan tinh; Huyn fly, UBND huyn:
K hoach s 495-KH!TU ngày 26/7/2019 dfla Tinh fly triên khai thrc hin
K& 1un 51- KL/TW ngày 30/5/2019 cfla Ban BI thu; tip tiic Chuong trInh hành
dng s 26-Ctr/TU ngày 05/3/20 14 cUa Tinh fly v vic thrc hin Nghj quy& s
29-NQ/TW cfla Hi nghj TW8 (Khóa XI) v di imi can bàn, toân din giáo dçic
và dào tao, dáp rng yeu cu cOng nghip hóa, hin dai hóa trong diu kin kinh tê
thj trung djnh hithng xä hi chfl nghia và hi nhp quôc té; Chi thj so 04-CT/TU

ngây 27/4/20 16 cüa Ban Thumg vi TiIIh ñy v "Tiêp tçic dy mnh xây drng xã
hi h9c tap, bce tp sut di trong giai doan hi nhp quc t hin nay"; kt 1un
so 470-KL/TU ngây 10/5/2019, Cong van si 1883-CV/TU ngày 10/6/2019 cüa
Ban Thu'rng vi..i Tinh üy; Tang cuô'ng chi do, d xut các giài pháp d hoàn
thành chi tiêu v linh vxc giáo diic và dào to theo Ngh quyt Dai hi Dàng b
tinh thn thir XIV và Nghj quyt cüa Di hi Dâng b cac cap.
K hoach s 36/KH-UBND ngày 05/3/20 18 cüa UBND tinh thirc hin
Chuong trInh hành dng so 21-CTr/TU ngày 05/3/2018 cüa Ban Chp hành Dâng
b tinh triên khai thirc hin Ngh quyêt so 1 8-NQ/TW, 1 9-NQ/TW ngày
25/10/2017 cüa Hi ngh 1n thCr sáu, BCH Trung uang khóa XII gän vád thrc
hin nhirn vi,i trçng tarn näm hc và các phong trào thi dua cüa ngành và da
phuang rnt cách thit thrc, tránh hInh thüc; K hoach s 3 1/KH-UBNID ngày
3 1/01/2019 cüa UBND tinh trin kbai thirc hin D an "Xây dirng van hóa üng
xir trong truông hc giai doan 2018 - 2025"; Kê hoach so 165/KH-UBND ngày
30/10/2018 cüa UBND tinh v th'c hin Dê an "Giáo diic huing nghip và djnh
hithng phân 1ung hc sinh trong giáo diic phô thông giai doan 2018-2025";
Thông báo s 392-TB/FlU ngày 17/8/20 18 cüa Huyn üy Ba Chë v K& 1un Hi
ngh bàn giài pháp di rnâi, nâng cao chit luçmg giáo dic trên dja bàn huyn.
3. Tang curng chi do và nâng cao hiu qua cong tác quail 1 nhà ntr&c
dôi vó'i giáo dçic trên dja bàn:
Ngành Giáo diic và Dào tao; các xâ, th trn thirc hin rà soát, dánli giá hin
trng giáo dc và dào tao cüa toàn ngành, các bc hoc, các cci s& giáo dc theo
chüc näng và các cp quail 1, trin khai các giài pháp thirc hin nhirn vi giáo
diic du'c chi dao tai Chi thj s 2268/CT-BGD&DT ngày 08/8/2019 cüa B
truô'ng B5 Giáo diic và DT v nhirn vii tr9ng tam näm hc 2019-2020 vâ Cong
van s 2049-CV/TU ngày 29/8/20 19 cüa Tinh ñy; gän vOi vic thirc hin Thông
báo kêt 1un s 116/TB-UBND ngày 22/8/20 19 cüa UBND tinh tai Hi nghj phân
tIch dánh giá két qua thi THPT quôc gia näm 2019 và giài pháp nâng cao chat
1ung giáo diic; Cong van s 810-CV/HU ngày 23/9/20 19 cüa Huyn üy Ba Ch.
Tang cung trách nhim phi hgp gina Phông Giáo dijc và Dào tao vó'i
UBND các xà, thj trân trong thrc hin chrc nang quán 11 nhà nuc ye giáo dyc
trên dja bàn.
Tiêp tic rà soát, 1y kin nhân dan d tham muu thçrc hin quy hoach sp
xp lai trurng, diem tru?mg, Rip bce, co' so' giáo dçic theo dê an "Scp xêp to chá'c
b3 may, tinh gidn biên chl diJi vó'i các cc' s giáo d,c dào 4z0 tryc thu3c UBND
huyn Ba Chê quãn 1f giai a'oçin 2018 - 2021"; b trI hcip ii s hc sinh!16'p, s
1âp/tru'ing dam bâo ch.t luçing giáo d%ic, phü hçip vOi khà näng cüa CC Ca so'
giáo diic và thu cu hc tp cüa con em nhân dan trên dja bàn. D.c bit quan tam
dn vic vn dng tang ti 1 hc sinh ra lop o' các cp bce Trung hc co so' và Ph
thông trung hc tai các xã. Tang ti 1 hc sinh tiu bce drnc hc 2 bui/ngày.
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Chi dao các Co sâ giáo diic thirc hin nghiêm các khoãn thu, chi theo quy
djnh và chng lam thu, tuyt dôi không dé Ban dai din Cha mc h9c sinh thçrc
hin các khoãn thu và chi sai quy djnh: Niêm yet cong khai tai don vj, hu&ng dan
thu, chi cüa S& Giáo diic và Dào tao; câ các khoãn, müc thu tir hpc sinh và kê
hoach chi các khoãn thu nay; so din thoti dung day nóng cüa Phông Giáo diic
và Dào tao d tip nh.n, xü 11 thông tin phân ánh trong 11th virc giáo dc, dông
th?yi gui báo cáo v Phông Giáo dijc và Dào tao, thông báo den tat ca cha mc hçc
sinh d bi&, giám sat, kiêm tra.
•

•

4. Tham mini thirc hin b trI, sp xp di ngü can b, giáo viên dam bão
hiu qua, không d xãy ra tIth trng thüa thiu cic b lam ãnh huâng den chat
lugng dty h9c; b trIvà bi .duo'ng di ngü dam bão näng lirc Cong tác thiêt bj,
thI nghim. Barn sat sr chi dao cüa B Giáo dc và Dào tao, Sâ Giáo diic và Dào
tao tinh Quáng Ninh, thrc tik cüa huyn, xây drng k hoach chü dng chuân bj
di ngü giáo viên, can b quãn 11 dam bão cã v sO hxqng và chat lisgng sk sang
cho vic thirc hin ch'txong trInh giáo diic ph thông mOi.
5. Thu?mg xuyên kim tra, rà soát các co s& giáo diic, kjp thai d xut vic
sira chtta nâng cap, xây mói, trang sm b sung co si 4t cht, dam bão an toàn
và dü phông hçc, phông chüc nàng, trang thit bj, dO dung day hc theo quy djnh.
Bão v và s1r diing t& co sâ 4t chit, trang thit bj ph%lc v1I giâng day, h9c tap;
xay dimg tru&ng chun quOc gia g&n vói chuang trInh xây dimg nông thôn méd;
day math cong tác xä hi boa giáo diic. Phn du dat ti 1 100% h9c sinh tham
giabàohimyt.
6. Tang cung cong tác chi dao, thrc hin các giái pháp hiu qua nhm nâng
cao chit luqng cac hoat dng giáo dc 11 tu&ng, dao due, lôi sang cho hçc sith,
can b, giáo viên: Xác djnh rö trách thim quan 11 cüa Hiu tru&ng các thà
tru?mg, các to chuc Doàn, HOi, Dci, giáo viên; vai trô cUa nhà trung, gia dInh,
xã hi trong quán 11, giáo diic hçc sith. Ca s giáo dic phãi có các bin pháp cii
the de nam bat kjp thi din biên tam ii hpc sith; có các bin pháp dam bâo an
toàn, phông chông tai nan thi.rang tIch, phông ngua, can thip sóm giãi quyt mâu
thuntrong h9c sinh; ngAn chn không d xây ra nhüng sir vic dáng tic, gay
büc xüc trong du 1un.

•

7. Di vâi các tru?mg có t chüc ban trü, Ban Giám hiu phai có các giai
pháp hiu qua trong cOng tác chäm sóc, quán 11 hc sinh ngoài gi len lap; darn
bão chat luqng djch vit, v sith an toàn thirc phrn; thrc hin dung tinh thn tir
• nguyen cüa h9c sinh, phii huyth h9c sith, tuyt dôi nghiêm cm ép buc h9c sith
tham gia djch vi. Nhà traông tuyt dôi không dung ra t chüc may dng ph'çic
cho hçc sith, khOng triên khai các loai hInh báo him thuang mai trong thá
trithng.
• • •••
8. Duy trI, giu vüng kt qua và nâng cao chat 1ung ph6 cp giáo diic, xóa
mu chU, nâng tr 1 biêt cht cho nguai dan tc thiu so, phông chng tái mu ch;
nâng cao hiu qua hot dng cüa các trung tam h9c tp cong dng, trung tam giáo
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diic ngh nghip - giáo diic thu&ng xuyên; rà soát, tip tiic th?c hin các miic tiêu
cüa Dê an xây dirng xã hi h9c tap; thüc dty h9c tp cüa ngiRii 1cn.
9. Giao Phông Giáo diic và Dào tio chü trI, phi hçrp vó'i các co' quan,
ban ngành, IJBND các xa, thj trn:
Trin khai Chi thj s 2268/CT-BGD&DT ngày 08/8/20 19 cUa B trixông B
Giáo dçic vâ DT ye nhim vi1 trng tam näm h9c 2019-2020, dam bâo sat tInh
hInh thirc tê.
Rà soát, dánh giá, xây dirng k hoach, tham mini chun bj các diu kin v
ccy sâ 4t chtt, bôi duôTlg di ngü dê áp d1ing chucing trInh, sách giáo khoa giáo
diic ph thông mâi; day manh cong tác truyên thông ye giáo diic.
Hithng din, chi dao, kim tra các co s& giáo diic trong thirc hin các quy
djnh v dy them, hçc them; vic thu, quân 1 thu, chi dam báo dung quy djnh,
cong khai, minh bach.
Tang ci.thng cong tác kim tra v giáo diic và dào tao; thçrc hin nghiêm tue
Chi thj s 1737/CT-BGDDT ngày 07/5/2017 cUa BO truâng B Giáo dçic và DT
v tang cu?mg cong tác quãn 1 và nâng cao dao due nhà giáo; xác djnh rô trách
nhim cüa ngu?ii dirng du các co s& giáo djc trong cOng tác quán 1 giáo diic và
dào tao; dng thai xü 11 nghiêm và thông báo cong khai các trung h9p vi phm.
Nâng cao ch.t luqng dy hçc ngoi ngt, dy manh lrng diing CNTT trong
quân Ii và dy hçc. Tip tçlc bi duông, nâng cao trInh d, näng 1rc di ngü giáo
viên day ngoi ngü; phát trin di ngü giáo viên phô thông dáp 1rng yêu câu triên
khai chuung trInh ngoi ngi theo chuang trInh giáo dçic ph thông mdi. Tang
cuông i'rng diing cong ngh thông tin trong quán 11, chi dao diu hành, câi cách
hành chInh, xây dirng ChInh quyn din tü a các nhà tnr&ng theohuó'ng dng b,
kt ni lien thông.
UBND huyn yêu cu Trixâng phông Giáo diic và Dào tao; Thñ trithng các
phông, dan vi, ban ngành lien quan; Chü tjch UBND các xä, thj trn nghiêm tiic
trin khai thrc hin. Kjp th?ji báo cáo, d xut UBND huyn tInh hInh thirrc hin
và các giâi pháp dê hoàn thành tot nhim vi nám bce 2019 - 2020./.JNo'inhin:
- iT Huyn u', HDND huyn (B/c);
- CT, các PCT UBND huyn (C/d);
- Các cc' quan, dcin vi thuc UBND huyn (TTh);
- Phông GD&DT (T/h);
- UBND cãc xa, thj trn (T/h);'
- Các tru&lg hQc;
- LLru: VT, GD.p
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