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II. Các nhiệm vụ chủ yếu
1. Rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục và ñào
tạo trong toàn tỉnh
- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết ðại hội ðảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ
VI, nhiệm kỳ 2015-2020; Chương trình hành ñộng số 02-CTr/TU ngày 31/12/2015
của Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban chấp
hành Trung ương ðảng khóa XI; Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 03/4/2017 của
UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình hành ñộng số 02-CTr/TU ngày
31/12/2015 của Tỉnh ủy; các ðề án ñã và ñang triển khai: ðề án “Dạy và học ngoại
ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai ñoạn 2008 - 2020”; ðề án “Quy hoạch
phát triển Giáo dục và ðào tạo giai ñoạn 2012-2015 và tầm nhìn ñến năm 2020”; ðề
án dạy tiếng Nhật; ðề án “Quy hoạch phát triển giáo dục và ñào tạo giai ñoạn 20112015 và tầm nhìn 2020”; ðề án “Xây dựng xã hội học tập giai ñoạn 2012-2020”; ðề
án “dạy và học tiếng Anh tại huyện Côn ðảo giai ñoạn 2015-2018”;
Trong năm học 2018-2019, tiếp tục xây dựng: ðề án “Phát triển ñội ngũ nhà
giáo và cán bộ quản lý giáo dục tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ñáp ứng yêu cầu ñổi mới căn
bản, toàn diện giáo dục và ñào tạo giai ñoạn 2018-2020, ñịnh hướng ñến năm 2030”;
ðề án “Quy hoạch phát triển Giáo dục và ðào tạo giai ñoạn 2018-2020 và tầm nhìn
2030”; ðề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai ñoạn 2018 2025 (sửa ñổi ðề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai ñoạn
2008 - 2020) và ðề án “Quản lý giáo dục thông minh”; Tờ trình “ðiều chỉnh ñối
tượng mức hỗ trợ tiền ăn tham gia trực trưa theo Nghị quyết số 08/2012/NQ-HðND
và Quyết ñịnh số 23/2012/Qð-UBND”.
- Tổ chức rà soát, sắp xếp hợp lý mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ
thông theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung
ương ðảng khóa XII về tiếp tục ñổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất
lượng và hiệu quả hoạt ñộng của các ñơn vị sự nghiệp công lập, bảo ñảm chất lượng
giáo dục; chú trọng phát triển trường, lớp mầm non ở khu công nghiệp, khu chế xuất.
2. Nâng cao chất lượng ñội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các
cấp
- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 1737/CT-BGDðT ngày 07/5/2018 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao ñạo
ñức nhà giáo; thực hiện ñúng quy chế làm việc và văn hóa công sở.
- Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại ñội ngũ giáo viên gắn với việc bảo ñảm các quy
ñịnh về ñịnh mức số lượng giáo viên ñối với các cấp học và trình ñộ ñào tạo, phù hợp
với việc rà soát, sắp xếp, ñiều chỉnh lại một cách hợp lý hệ thống, quy mô trường,
lớp.

