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CHỈ THỊ
Về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 – 2020
trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Năm học 2018 - 2019, toàn ngành Giáo dục đã triển khai thực hiện có
hiệu quả 09 nhóm nhiệm vụ chủ yếu, 05 nhóm giải pháp tại Chỉ thị số
2919/CT-BGDĐT ngày 10/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thực hiện có
hiệu quả việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần
Nghị quyết số 29-NQ/TW trên địa bàn tỉnh.
Công tác quy hoạch mạng lưới trường lớp, sáp nhập điểm trường lẻ bước
đầu giảm đáng kể số lượng điểm trường lẻ không còn phù hợp; việc đầu tư,
mua sắm trang thiết bị dạy học, chủ động triển khai các mô hình đổi mới của
ngành đạt được những kết quả nổi bật, được Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh
giá cao.
Bên cạnh những thuận lợi, vẫn còn những hạn chế, bất cập: việc sắp xếp
mạng lưới trường, lớp chưa kịp thời; vẫn còn tình trạng thừa, thiếu giáo viên
ở một số cơ sở giáo dục; công tác phân luồng sau trung học, đặc biệt là cấp
THCS hiệu quả chưa cao; một số trường đạt chuẩn sau kiểm tra, đánh giá lại
có tiêu chí không đạt chuẩn, có nguy cơ rớt chuẩn; nguồn lực đầu tư cho giáo
dục chưa đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục phổ thông.
Thực hiện Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08/8/2019 của Bộ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019 - 2020 của
ngành giáo dục, Chương trình hành động số 51-CTr/TU ngày 23/7/2014 của
Tỉnh ủy và Kế hoạch số 5447/KH-UBND ngày 24/11/2014 của UBND tỉnh
về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Chủ tịch UBND tỉnh yêu
cầu:
1. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên
quan, UBND huyện, thành phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:
a) Rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo
Tiếp tục rà soát, quy hoạch, sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục trên
địa bàn theo hướng đồng bộ, hiện đại, đảm bảo yêu cầu phát triển về quy mô;
chú trọng việc huy động các nguồn lực xã hội để phát triển mạng lưới giáo
dục và đào tạo gắn với các điều kiện đáp ứng đổi mới chương trình sách giáo
khoa và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

b) Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục
các cấp
- Tiếp tục rà soát, nâng cao chất lượng của cán bộ quản lý giáo dục, đội
ngũ nhà giáo có trình độ, năng lực, phẩm chất, đạo đức, có lương tâm nghề
nghiệp và tinh thần trách nhiệm; đạt chuẩn về trình độ, đảm bảo về số lượng,
đồng bộ về cơ cấu; đảm bảo tốt các điều kiện cho phát triển sự nghiệp giáo
dục và đào tạo; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng
phát triển giáo dục ở vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong
việc nâng cao dân trí của tỉnh nhà.
- Lựa chọn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục phổ
thông cốt cán, ưu tiên bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy lớp 1, đáp ứng lộ trình
thay sách giáo khoa kể từ năm học 2020 - 2021; quy hoạch, đào tạo, bổ
nhiệm cán bộ trẻ, nữ, dân tộc thiểu số có năng lực, phẩm chất chính trị; thực
hiện kịp thời các chế độ, chính sách của nhà nước cho đội ngũ nhà giáo vùng
đồng bào dân tộc thiểu số.
- Tập trung nâng cao trình độ lý luận chính trị, phẩm chất, đạo đức lối
sống, quy chế làm việc và văn hóa công sở cho công chức, viên chức; đặc
biệt giáo viên phải rèn luyện chuẩn mực tác phong, văn hóa ứng xử nêu
gương cho học sinh. Tăng cường trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý giáo
dục, giáo viên trong thực hiện đổi mới giáo dục và đào tạo.
c) Nâng cao chất lượng giáo dục, triển khai chương trình, sách giáo
khoa giáo dục phổ thông mới; tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng sống,
giáo dục thể chất cho học sinh, đảm bảo an toàn trường học
- Tổ chức tập huấn giáo viên, cán bộ quản lý sử dụng, thực hiện nội
dung giáo dục địa phương trong chương trình giáo dục phổ thông mới, bảo
đảm đúng, đủ dung lượng khung chương trình chung của Bộ Giáo dục và
Đào tạo.
- Tiếp tục triển khai có chất lượng chương trình giáo dục mầm non
theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; xây dựng, triển khai các mô
hình phối hợp gia đình- nhà trường - cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ,
kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi bạo hành trẻ; khuyến khích những nơi
có điều kiện tổ chức cho trẻ ăn bán trú; đảm bảo an toàn thực phẩm; phát
triển chương trình giáo dục phù hợp với từng trường, khả năng và nhu cầu
của trẻ.
- Nâng cao chất lượng dạy tiếng Việt cho học sinh dân tộc theo Ðề án
tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số và chuẩn bị tiếng Việt
cho học sinh dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1, từng bước nâng cao chất
lượng giáo dục toàn diện cho học sinh dân tộc thiểu số.
- Nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường
xuyên, kịp thời triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông
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mới; tiếp tục đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và phân luồng học sinh sau
THCS theo Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị.
- Đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng và hiệu quả
giáo dục; rà soát điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để áp dụng
chương trình, sách giáo khoa mới cho lớp 1 theo lộ trình cuốn chiếu từ năm
học 2020 - 2021; chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, kỹ năng
sống, ý thức công dân, đa dạng hóa các hình thức học tập, các hoạt động trải
nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; bảo đảm an toàn trường
học, vệ sinh trường học, môi trường sư phạm thân thiện, lành mạnh; phát
động phong trào học bơi ở những nơi có điều kiện, cách phòng, chống đuối
nước cho học sinh.
d) Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ
Phát triển, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên, đặc biệt
là đội ngũ giáo viên phổ thông đáp ứng yêu cầu và tiến độ triển khai chương
trình giáo dục phổ thông mới; đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra
đánh giá năng lực ngoại ngữ của học sinh theo 4 cấp độ; triển khai hiệu quả
Chương trình tiếng Anh theo Kế hoạch thực hiện Đề án dạy học ngoại ngữ
trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 - 2025; tăng cường vai trò
kiểm tra, giám sát việc quản lý, đào tạo, thi của các trung tâm ngoại ngữ, tin
học trên địa bàn.
e) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý
giáo dục
- Triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của
Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện
tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025; Đề án số 117/QĐ-TTg ngày
25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường ứng dụng công nghệ
thông tin trong giáo dục và đào tạo; hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành giáo dục,
tích hợp các hệ thống thông tin quản lý vào cơ sở dữ liệu chung toàn ngành
trong quản lý, quản trị trường học ở các cấp học.
- Phát huy kho tài nguyên trên trang tin chứa bài giảng, các hoạt động
chuyên môn trên trang mạng "trường học kết nối", tư liệu học tập để chia sẻ,
dùng chung, khuyến khích các cơ sở giáo dục sử dụng các phần mềm trong
dạy học; phát huy việc tập huấn, sinh hoạt chuyên môn theo hình thức trực
tuyến, góp phần ứng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, cải cách
hành chính.
- Bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho đội
ngũ nhà giáo, học sinh, đảm bảo khả năng ứng dụng công nghệ thông tin khi
thực hiện công vụ, kiểm tra, đánh giá và tiếp cận các tri thức mới, giao lưu,
hội nhập.
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- Giảm tải các hoạt động ít liên quan đến chuyên môn, giảm áp lực hành
chính để giáo viên dành thời gian cho đổi mới phương pháp, nâng cao chất
lượng giảng dạy.
f) Đẩy mạnh phân cấp và thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm
Đẩy mạnh tự chủ của các nhà trường trong việc xây dựng kế hoạch phát
triển chương trình giáo dục; kịp thời kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng dạy
thêm, học thêm trái quy định, lạm thu trong nhà trường, gắn với trách nhiệm
người đứng đầu. Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT
ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế
thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc
dân.
g) Hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo
- Tăng cường học tập, trao đổi kinh nghiệm với một số trường đại học có
uy tín, các Sở Giáo dục và Đào tạo, đặc biệt với Sở Giáo dục và Đào tạo
Thành phố Hồ Chí Minh trong công tác nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng học
sinh giỏi, kinh nghiệm sử dụng các phần mềm ứng dụng trong quản trị trường
học, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên cốt cán, tiếp
cận công nghệ mới về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.
- Chỉ đạo cơ sở giáo dục phổ thông có điều kiện chủ động học tập kinh
nghiệm và học hỏi, tạo điều kiện để nhà giáo, học sinh tiếp cận môi trường
đào tạo chất lượng cao tại các trường học ở trong nước và nước ngoài. Nâng
cao chất lượng, hiệu quả tuyển sinh, đào tạo của Trường THPT chuyên Lê
Khiết gắn với phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo nhân tài, góp phần đáp ứng
nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh nhà.
h) Tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo
dục và đào tạo
- Chủ động bố trí các nguồn lực để đầu tư mua sắm thiết bị dạy học; xây
dựng, tu bổ, nâng cấp các hạng mục công trình trường học thiết yếu đã có và
còn thiếu theo chuẩn; chú trọng các vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số.
Giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu nhà vệ sinh và công trình nước sạch
trong các cơ sở giáo dục, đặc biệt ở vùng nông thôn, miền núi.
- Chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học để thực hiện việc đổi
mới chương trình, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông; đầu tư cơ sở vật
chất cho các trường học có học sinh dân tộc thiểu số; hoàn thiện việc nâng
cấp theo hướng chuẩn hoá đối với các trường phổ thông dân tộc nội trú; phát
triển hệ thống trường phổ thông dân tộc bán trú; tập trung tham mưu UBND
tỉnh xây dựng nhà bán trú cho học sinh trung học phổ thông để các em có
điều kiện ăn, ở, sinh hoạt và học tập được thuận lợi hơn.
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- Việc ăn, ở của học sinh phải được chăm lo chu đáo đảm bảo Vệ sinh an
toàn thực phẩm, nhà vệ sinh và cảnh quan trường học phải được chú tròng
thường xuyên. Nhà vệ sinh ở trường học phải do chính các em tự giữ gìn, bảo
vệ, không được góp tiền thuê mướn người dọn nhà vệ sinh thay học sinh.
- Đẩy mạnh thu hút các nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước để đầu tư,
nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, nghiên cứu, học tập
đồng bộ với lộ trình đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.
i) Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao
- Bố trí kinh phí phục vụ đào tào, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng
cao so với nhu cầu; khuyến khích các cơ sở đào tạo chủ động đổi mới nội
dung, chương trình đào tạo, tăng cường kỹ năng ứng dụng và thực hành.
- Thực hiện nghiên cứu khoa học để nâng cao chất lượng đào tạo;
khuyến khích nhà giáo tham gia nghiên cứu, đào tạo sau đại học để đáp ứng
ngày càng tốt hơn công tác chuyên môn, tự nâng cao kỹ năng dạy học phù
hợp với thực tế, đảm bảo yêu cầu học sinh được tiếp thu ngay sau mỗi bài
giảng trên lớp.
2. Các sở, ban ngành
Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, quan tâm, phối hợp với Sở Giáo
dục và Đào tạo tổ chức triển khai nhiệm vụ năm học 2019 - 2020, đặc biệt
trong việc giao kế hoạch, xây dựng lộ trình đầu tư công, cân đối, bố trí ngân
sách, biên chế đội ngũ giáo viên, nhân viên, chế độ chính sách; đẩy mạnh cải
cách hành chính và các vấn đề khác có liên quan đến hoạt động giáo dục và
đào tạo để ngành giáo dục, các địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.
3. UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ
sau
- Chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ
chức thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 theo chỉ đạo của ngành,
cấp ủy và chính quyền địa phương.
- Phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục để chỉ đạo quyết liệt, thực hiện
tốt công tác quản lý trên địa bàn theo phân cấp.
- Tiếp tục đầu tư mở rộng diện tích đất, bố trí giáo viên, đầu tư cơ sở vật
chất, mua sắm trang thiết bị dạy học nhằm đẩy mạnh tiến độ xây dựng trường
đạt chuẩn quốc gia; đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục; triển khai thực
hiện có hiệu quả các chỉ tiêu phát triển giáo dục đã được xây dựng tại Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.
- Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giải quyết kịp thời các đề xuất, kiến
nghị của trường học; tăng cường công tác kiểm tra dạy thêm học thêm trái
quy định, lạm thu đầu năm học, kịp thời ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực và
kiên quyết xử lý nghiêm các vụ việc tiêu cực trong giáo dục trên địa bàn.
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4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức
chính trị - xã hội và các hội, đoàn thể tỉnh
Tích cực phối hợp với ngành giáo dục, chính quyền địa phương trong tổ
chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020, nhất là việc vận động, hỗ trợ
về vật chất, tinh thần cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, huy động học sinh
ra lớp, vận động học sinh bỏ học trở lại trường, lớp, góp phần thực hiện thắng
lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
5. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ngãi
Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân về các chủ trương, chính
sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết
số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; kịp thời
biểu dương gương người tốt, việc tốt trong quản lý, giảng dạy, học tập; vận
động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục hỗ trợ, động
viên, tạo điều kiện để ngành giáo dục thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.
Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện,
thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện thông
qua Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Giáo dục
và Đào tạo./.
Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Các tổ chức chính trị-xã hội và các hội,
đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh,
Báo Quảng Ngãi;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: CVP, PCVP(KGVX), CBTH;
- Lưu: VT, KGVXbthm312

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đặng Ngọc Dũng
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