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ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 31 tháng 8 năm 2017

Số: 22/CT-UBND

CHỈ THỊ
Về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018

Thực hiện Chỉ thị số 2699/CT-BGDðT ngày 08/8/2017 của Bộ Giáo dục và ðào
tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục; tiếp tục triển khai
hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương
ðảng khóa XI và Chương trình hành ñộng số 02-CTr/Tu ngày 31/12/2015 của Tỉnh
ủy về ñổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và ñào tạo, ñáp ứng yêu cầu công nghiệp
hóa, hiện ñại hóa trong ñiều kiện kinh tế thị trường ñịnh hướng xã hội chủ nghĩa và
hội nhập quốc tế; Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ
tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ
yếu năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục, cụ thể như sau:
I. Phương hướng chung
Tăng cường nề nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường; xây dựng môi trường
giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học ñường; tập trung
nâng cao chất lượng giáo dục và trình ñộ ñào tạo ở các cấp học; quan tâm phát triển
phẩm chất, năng lực người học; chú trọng giáo dục ñạo ñức, lối sống, kỹ năng sống
và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên. Giáo dục mầm non tiếp tục ñổi
mới hoạt ñộng chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non theo quan ñiểm giáo dục lấy trẻ làm
trung tâm. Giáo dục phổ thông tập trung ñổi mới phương thức dạy học; chú trọng
việc học ñi ñôi với hành, giáo dục nhà trường gắn với giáo dục gia ñình và cộng
ñồng; khắc phục tình trạng dạy thêm, học thêm trái quy ñịnh. Giáo dục ñại học tiếp
tục ñẩy mạnh tự chủ; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, gắn ñào tạo với nhu cầu
của xã hội ñể sinh viên ra trường có việc làm phù hợp với chuyên ngành ñào tạo, ñáp
ứng yêu cầu xã hội. Giáo dục thường xuyên thực hiện ña dạng hóa nội dung, chương
trình ñào tạo, bồi dưỡng ñáp ứng nhu cầu học tập suốt ñời của người dân, góp phần
xây dựng xã hội học tập.

