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CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 12 tháng 9 năm 2018

Số: 12/CT-UBND

CHỈ THỊ
Về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018
Thực hiện Chỉ thị số 2919/CT-BGDðT ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo
dục và ðào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục;
ñể thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục và
ðào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị toàn ngành Giáo dục tỉnh ưu tiên tập
trung thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong năm học 2018 - 2019
như sau:
I. Phương hướng chung
1. Nâng cao chất lượng giáo dục và các ñiều kiện ñảm bảo chất lượng giáo dục;
thực hiện nghiêm kỷ cương, nề nếp, dân chủ trong trường học, xây dựng môi trường
giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học ñường và thực hiện
tốt vệ sinh trường học; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, ñạo ñức, lối sống, kỹ
năng sống, ứng xử văn hóa cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục.
2. Giáo dục mầm non tập trung phát triển trường, lớp ở khu công nghiệp, khu
chế xuất; ñẩy mạnh các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà
nước, kiên quyết chống hành vi bạo hành trẻ và khắc phục tình trạng thiếu giáo viên.
3. Giáo dục phổ thông tiếp tục chuẩn bị các ñiều kiện ñể thực hiện chương
trình, sách giáo khoa mới, nhất là ñối với lớp 1; nâng cao chất lượng kiểm tra, ñánh
giá kết quả học tập, rèn luyện, ñặc biệt là kỳ thi trung học phổ thông quốc gia; ñổi
mới cơ chế quản lý trong các trường phổ thông.
4. Giáo dục ñại học tiếp tục ñẩy mạnh thực hiện tự chủ, nâng cao chất lượng
ñào tạo và nghiên cứu khoa học, hỗ trợ khởi nghiệp cho sinh viên; chuẩn hóa, tăng
cường hội nhập quốc tế và yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; tăng tỷ lệ
sinh viên ra trường có việc làm phù hợp với chuyên ngành ñào tạo.
5. Giáo dục thường xuyên tập trung nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của các trung
tâm học tập cộng ñồng, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên
sau sáp nhập; chấn chỉnh các trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt ñộng không ñúng quy
ñịnh; rà soát, tiếp tục thực hiện các mục tiêu của ðề án xây dựng xã hội học tập; thúc
ñẩy việc học tập của người lớn.

