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KẾ HOẠCH 

Thực hiện nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019 – 2020  

 của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Sơn 

 

Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 23/8/2019 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lạng Sơn về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019 - 2020 của ngành Giáo 

dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn;  

Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm 

vụ và giải pháp năm học 2019-2020 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch của tỉnh, huyện 

về công tác giáo dục đào tạo; việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào 

tạo; đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; nâng cao chất 

lượng phổ cập giáo dục, đẩy mạnh xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai 

đoạn 2016-2020. 

2. Quán triệt đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong 

toàn huyện về Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08/8/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019 - 2020 của ngành 

Giáo dục; các văn bản chỉ đạo của Tỉnh về giáo dục và đào tạo; Chỉ thị số 

07/CT-UBND ngày 23/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về nhiệm vụ 

và giải pháp năm học 2019 - 2020 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng 

Sơn. Triển khai các giải pháp cụ thể, thiết thực, gắn với thực tế địa phương, chỉ 

đạo, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của từng cấp học (Mầm non, Tiểu học, 

THCS, THPT, GDNN-GDTX). 

3. Đổi mới, nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý. Tổ chức triển 

khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện 

nhiệm vụ năm 2019 về công tác giáo dục và đào tạo. 

4. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm học 

2019-2020 phù hợp với đặc điểm, tình hình địa phương, nhà trường. Kết hợp 

triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án, nhằm tăng cường các điều kiện 

nâng cao chất lượng dạy học và các hoạt động giáo dục. 

II. CÁC NHÓM NHIỆM VỤ CHỦ YẾU 

1. Tiếp tục rà soát, sắp xếp, phát triển mạng lưới trường, lớp 

1.1. Tiếp tục rà soát sắp xếp lại mạng lưới trường, lớp học phù hợp với 

tình hình thực tiễn địa phương, gắn với việc sáp nhập địa giới hành chính các xã, 

thị trấn. Đối với các khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, cần tiến 
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hành sắp xếp điểm trường, lớp học hợp lý. Chuẩn bị tốt các điều kiện để triển 

khai chương trình giáo dục phổ thông mới.  

1.2. Hướng dẫn, rà soát, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện dồn lớp đối với 

các trường có sĩ số học sinh/lớp thấp. Tiếp tục sắp xếp các điểm trường lẻ, các 

cơ sở giáo dục có quy mô nhỏ theo nguyên tắc tạo thuận lợi, bảo đảm quyền lợi 

học tập của học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục. 

2. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục  

2.1.Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 

16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về đạo đức nhà giáo; 

Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 07/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo; Thông tư 

số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy tắc 

ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non , cơ sở giáo duc̣ phổ thông, cơ sở giáo duc̣ 

thường xuyên ; Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 29/7/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức 

tỉnh Lạng Sơn thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025. Tăng 

cường chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo; xử lý 

nghiêm giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục vi phạm đạo đức nhà giáo (không bố 

trí đứng lớp đối với giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo). 

2.2. Rà soát, sắp xếp đội ngũ giáo viên bảo đảm quy định về định mức số 

lượng, chuẩn giáo viên đối với các cấp học; không để xảy ra tình trạng thừa, 

thiếu giáo viên cục bộ, bảo đảm nguyên tắc ở “đâu có học sinh thì ở đó phải có 

giáo viên”; từng bước khắc phục tình trạng hợp đồng giáo viên nhiều năm mà 

không thực hiện tuyển dụng viên chức, bảo đảm phù hợp với điều kiện và tình 

hình thực tế địa phương. 

2.3. Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo 

viên nhất là giáo viên lớp 1 và cán bộ quản lý giáo dục phục vụ cho việc triển 

khai chương trình giáo dục phổ thông mới; bồi dưỡng giáo viên, bồi dưỡng theo 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên, hiệu trưởng các cơ sở giáo dục 

mầm non, phổ thông và cán bộ quản lý giáo dục các cấp. 

2.4. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ 

quản lý giáo dục; tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm 

non, phổ thông công lập theo thẩm quyền và các quy định hiện hành. 

2.5. Thực hiện tốt công tác đánh giá giáo viên bảo đảm thực chất, gắn với 

thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao đời sống, tạo động lực cho đội ngũ nhà 

giáo chuyên tâm với nghề. 

2.6. Tiếp tục thực hiện điều động, luân chuyển công tác đối với cán bộ 

quản lý, giáo viên giữa các trường ở vùng thuận lợi và vùng khó khăn, gắn với 

công tác quy hoạch cán bộ, đảm bảo phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục 

ở vùng khó khăn.  



 

 

3 

3. Nâng cao chất lượng giáo dục, triển khai chương trình, sách giáo 

khoa giáo dục phổ thông mới; đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và phân 

luồng học sinh sau trung học cơ sở; đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả 

của giáo dục thường xuyên; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng 

sống, giáo dục thể chất cho học sinh, bảo đảm an toàn trường học; nâng cao 

hiệu quả giáo dục dân tộc 

3.1. Tăng cường các điều kiện bảo đảm an toàn cho trẻ, không để xảy ra 

tình trạng bạo hành trẻ; huy động các nguồn lực để duy trì, nâng cao tỷ lệ trẻ 

được ăn bán trú; bảo đảm an toàn thực phẩm; quản lý chặt chẽ chất lượng bữa ăn 

của trẻ tại cơ sở giáo dục mầm non; tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non 

thực hiện có hiệu quả chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung 

tâm”, phát triển chương trình giáo dục nhà trường phù hợp với văn hóa, điều 

kiện địa phương, nhà trường, khả năng và nhu cầu của trẻ; tăng cường phối hợp, 

hướng dẫn cha mẹ chăm sóc giáo dục trẻ. 

3.2. Tổ chức thực hiện nội dung giáo dục địa phương trong chương trình 

giáo dục phổ thông mới; lựa chọn sách giáo khoa phù hợp với kế hoạch giáo dục 

và điều kiện thực tiễn, bảo đảm công khai, minh bạch. 

3.3. Tổ chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 

29/7/2019 của Ủy ban nhân dân huyện về triển khai thực hiện Chương trình giáo 

dục phổ thông mới. Thực hiện tốt chủ trương giáo dục hướng nghiệp và định 

hướng phân luồng học sinh sau trung học cơ sở, hướng dẫn các cơ sở giáo dục 

thực hiện có hiệu quả Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng 

học sinh trong giáo dục phổ thông.   

3.4. Tăng cường đổi mới quản lý nhà nước trong tổ chức hoạt động dạy và 

học tại trung tâm giáo dục nghề nghiệp- giáo dục thường xuyên; triển khai thực 

hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực 

hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; đẩy 

mạnh việc học tập của người lớn. 

3.5. Đẩy mạnh chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, lối 

sống, kỹ năng sống cho học sinh; chú trọng xây dựng môi trường giáo dục an 

toàn, lành mạnh, thân thiện; triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn cho học 

sinh, sinh viên trong quá trình đưa đón, thăm quan, dã ngoại; triển khai thực 

hiện bộ quy tắc ứng xử trong trường học, các giải pháp phòng, chống bạo lực 

học đường; xây dựng cơ chế phối hợp giữa nhà trường - gia đình - xã hội trong 

giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh. Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy gắn với 

các hoạt động giáo dục bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Phát huy hiệu quả các hoạt 

động Đoàn, Hội, Đội trong trường học. Thực hiện tốt chương trình giáo dục thể 

chất, đẩy mạnh các hoạt động tập luyện thể dục thể thao, công tác y tế trường 

học; phát động phong trào học bơi và hướng dẫn phòng, chống đuối nước cho 

học sinh. 

3.6. Tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác quản lý giáo dục dân tộc; tập 

trung nâng cao chất lượng và rà soát, đánh giá thực trạng phát triển của trường 
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phổ thông dân tộc nội trú, hệ thống các trường phổ thông dân tộc bán trú, các cơ 

sở giáo dục vùng dân tộc thiểu số để có phương án quản lý và nâng cao hiệu quả 

hoạt động. 

4. Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các 

cấp học và trình độ đào tạo  

4.1. Tiếp tuc thực hiện có hiệu quả Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ 

thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2018 - 2025 trên địa bàn huyện Bắc Sơn. 

Phát động phong trào học tiếng Anh trong toàn huyện cho các nhóm đối tượng 

người học, trước hết là phong trào “giáo viên và học sinh cùng học tiếng Anh”; 

xây dựng và phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ ở các cấp học và 

trình độ đào tạo; khuyến khích triển khai cho trẻ mẫu giáo làm quen với ngoại 

ngữ (tiếng Anh) và triển khai dạy tiếng Anh tự chọn cho học sinh lớp 1, lớp 2 ở 

các trường có đủ điều kiện thực hiện và gia đình, người học có nhu cầu; tiếp tục 

triển khai chương trình tiếng Anh hệ 10 năm. Tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, 

kiểm tra, giám sát việc dạy và học ngoại ngữ theo lộ trình thực hiện các mục tiêu 

Đề án dạy. 

4.2. Phát triển, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên ngoại ngữ 

đáp ứng yêu cầu và tiến độ triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới và 

dạy các môn học khác bằng ngoại ngữ. 

4.3. Tiếp tục thực hiện đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra, đánh 

giá năng lực ngoạ i ngữ của hoc̣ sin h theo chuẩn đầu ra và trong quá trình giáo 

dục và đào tạo. Tăng cường các điều kiện dạy và học ngoại ngữ theo hướng ứng 

dụng triệt để công nghệ thông tin.  

5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý 

giáo dục 

  5.1. Triển khai có hiệu quả Quyết định số 1063/QĐ-UBND ngày 

07/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án xây dựng Chính quyền 

điện tử tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019 - 2025; tăng cường ứng dụng công nghệ 

thông tin trong giáo dục và đào tạo; tiếp tục xây dựng và triển khai thực hiện 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; tăng cường bồi dưỡng giáo viên 

trực tuyến các cấp học, bậc học.  

 5.2. Hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non, giáo dục phổ 

thông; tích hợp các hệ thống thông tin quản lý ngành hiện có vào cơ sở dữ liệu 

ngành; triển khai thực hiện các phần mềm quản lý, kết nối liên thông dữ liệu với 

phần mềm cơ sở dữ liệu ngành. 

5.3.Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, kiểm tra, 

đánh giá và quản lý giáo dục, quản trị nhà trường; thực hiện giải pháp tuyển sinh 

trực tuyến đầu cấp học và sử dụng hồ sơ điện tử (sổ điểm, học bạ, sổ liên lạc); 

triển khai mô hình giáo dục điện tử, lớp học thông minh ở những nơi có điều 

kiện. 

5.4. Tiếp tục xây dựng và đưa vào sử dụng hiệu quả kho học liệu số, học 

liệu điện tử toàn ngành, ngân hàng câu hỏi trực tuyến dùng chung, kho bài giảng 
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e-learning kết nối với Hệ tri thức Việt số hóa; Tiếp tục phát động giáo viên tham 

gia xây dựng bài giảng e-learning và đóng góp vào kho bài giảng e-learning trực 

tuyến toàn ngành; bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin 

cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo. 

6. Đẩy mạnh phân cấp và thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối 

với các cơ sở giáo dục 

6.1. Đẩy mạnh việc phân cấp và thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm đối với các cơ sở giáo dục theo quy định. Tăng cường kiểm tra, thanh tra 

công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đạo tạo. 

6.2. Rà soát, kiện toàn và giám sát, kiểm tra, đánh giá hoạt động của Hội 

đồng trường trong các cơ sở giáo dục. 

7. Tăng cường cơ sở vật chất bảo đảm chất lượng các hoạt động giáo 

dục và đào tạo 

7.1. Chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị thực hiện chương trình, sách giáo 

khoa giáo dục phổ thông mới, đặc biệt là lớp 1 năm học 2020 - 2021; triển khai 

có hiệu quả Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non 

và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 - 2025. 

7.2. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình Kiên cố hóa trường lớp 

học mầm non, tiểu học giai đoạn 2017 - 2020; Đề án Đầu tư xây dựng, cải tạo, 

sửa chữa nhà vệ sinh cho các trường, điểm trường mầm non và phổ thông trên 

địa bàn huyện năm 2019. Giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu nhà vệ sinh và 

công trình nước sạch trong các cơ sở giáo dục. 

7.3. Rà soát các tiêu chí về cơ sở vật chất, thiết bị của các trường được 

công nhận đạt chuẩn quốc gia bảo đảm đúng quy định. Xây dựng và thực hiện 

kế hoạch bổ sung, duy tu, bảo dưỡng cơ sở vật chất, thiết bị đối với các tiêu chí 

trường chuẩn quốc gia đã quá hạn, bị xuống cấp. 

III. CÁC NHÓM GIẢI PHÁP CƠ BẢN 

1. Đẩy mạnh cải cách hành chính về giáo dục và đào tạo 

1.1. Tiếp tục triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính theo Kế 

hoạch. Rà soát các vấn đề khó khăn, hạn chế trong toàn ngành để chủ động tập 

trung chỉ đạo khắc phục; tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất và xử lý 

nghiêm các vi phạm.  

1.2. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 138/CT-BGDĐT ngày 18/01/2019 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chấn chỉnh tình trạng lạm dụng 

hồ sơ, sổ sách trong nhà trường nhằm giảm áp lực cho giáo viên. 

2. Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của cán bộ quản lý giáo dục  

2.1. Triển khai các chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý 

giáo dục các cấp đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông. Hướng dẫn đánh 

giá, phân loại, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý theo tiêu chuẩn 

chức danh; thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật, đạo đức lối sống đối với cán bộ 

quản lý giáo dục.  



 

 

6 

2.2. Thực hiện tuyển dụng, sử dụng biên chế công chức, viên chức, số 

lượng người làm việc theo đề án vị trí việc làm; đánh giá, phân loại công chức, 

viên chức bảo đảm thiết thực, khách quan, công bằng. 

2.3. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả quản 

lý, đảm bảo bộ máy quản lý tinh gọn, hiệu quả. 

2.4. Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt 

động của nhà trường; Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào 

tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. 

3. Tăng cường các nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo 

3.1. Rà soát, đánh giá việc sử dụng ngân sách nhà nước chi cho giáo dục 

và đào tạo; phân bổ, quản lý sử dụng kinh phí chi thường xuyên năm 2019 bảo 

đảm hiệu quả, bố trí hợp lý cho chi đầu tư phát triển góp phần nâng cao chất 

lượng giáo dục và đào tạo. Thực hiện công tác xã hội hóa theo đúng quy định 

của pháp luật; tăng cường huy động các nguồn lực xã hội đầu tư phát triển giáo 

dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2025.  

3.2. Bố trí đủ kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ, đề án, dự án đã được 

ban hành, đặc biệt là kinh phí bồi dưỡng, tập huấn giáo viên để triển khai 

chương trình giáo dục phổ thông mới và các chế độ, chính sách đối với nhà giáo 

và học sinh tại địa phương; không để xảy ra tình trạng lạm thu trong các cơ sở 

giáo dục. 

4. Tăng cường công tác khảo thí và kiểm định, đánh giá chất lượng 

giáo dục 

4.1. Tổ chức tốt các kỳ thi đảm bảo nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế. 

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thi và đánh giá 

năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam.  

4.2. Tăng cường kiểm tra công tác quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ, 

công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục; từng bước xây dựng hệ 

thống cơ sở dữ liệu các điều kiện đảm bảo chất lượng của các cơ sở giáo dục để 

quản lý chất lượng bảo đảm thực chất và hiệu quả.   

4.3. Xây dựng ngân hàng câu hỏi chuẩn hóa dùng chung đánh giá chất 

lượng giáo dục phổ thông; đổi mới phương thức tổ chức các kỳ thi học sinh giỏi, 

năng khiếu theo hướng phân cấp, ủy quyền bảo đảm minh bạch, hiệu quả. 

 5. Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục và đào tạo 

5.1. Tiếp tục truyền thông, tổ chức quán triệt, học tập nội dung Nghị quyết 

số 29-NQ/TW, Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/ 2019 của Ban Bí thư về tiếp 

tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, 

toàn diện giáo dục và đào tạo; Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5 /2019 của Ban 

Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/ 2007 của Bộ Chính 

trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, 

xây dựng xã hội học tập và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân 

tỉnh về triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí 

thư Trung ương Đảng.  
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5.2. Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục và đào tạo, tạo sự 

chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành đôṇg , sư ̣đồng thuâṇ của các tầng lớp 

Nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo, trước hết là việc đổi 

mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. 

5.3. Chủ động thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách mới về 

giáo dục và đào tạo; chủ động theo dõi và xử lý các vấn đề truyền thông về giáo 

dục. 

5.4. Tăng cường truyền thông nội bộ bảo đảm các chủ trương đổi mới, 

quy định của ngành phải đến từng cán bộ, giáo viên và người lao động trong các 

cấp quản lý và cơ sở giáo dục; tổ chức truyền thông gương người tốt, việc tốt 

trong quá trình thực hiện đổi mới giáo dục và đào tạo, tạo động lực cho đội ngũ 

nhà giáo, sự đồng thuận trong toàn ngành và xã hội. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Chỉ đạo các nhà trường quán triệt đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân 

viên và học sinh về Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 8/8/2019 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019 - 2020 của ngành 

Giáo dục; Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 23/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Lạng Sơn về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019 - 2020 của ngành Giáo dục và 

Đào tạo tỉnh Lạng Sơn. 

Là cơ quan thường trực, chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn 

thể của huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện tốt 

nhiệm vụ năm học 2019- 2020. 

Chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ năm học của các nhà 

trường; thực hiện chế độ báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định, kịp thời 

phản ánh tình hình, đề xuất giải pháp chỉ đạo, giải quyết những phát sinh trong 

quá trình thực hiện. 

2. Các cơ quan, ban, ngành, tổ chức đoàn thể liên quan 

Theo chức năng, nhiêṃ vu ̣đươc̣ giao , thường xuyên phối hơp̣ chăṭ che ̃và 

tạo điều kiệ n thuâṇ lơị cho ngành G iáo dục và Đào tạo thực hiện tốt nhiệm vụ 

năm hoc̣ và các muc̣ tiêu về giáo duc̣ và đào taọ.  

Hội Khuyến học, Hội Cựu giáo chức huyện theo chức năng, nhiệm vụ, 

tiếp tục quan tâm hỗ trợ cho sự nghiệp giáo dục phát triển.  

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện tăng cường công tác 

tuyên truyền sâu rôṇg các chủ trương , chính sách của Đảng , pháp luật c ủa Nhà 

nước về giáo duc̣ và đào taọ; kịp thời phản ánh những tấm gương người tốt , viêc̣ 

tốt, để nhân rộng, tuyên truyền giáo dục. 

3. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn 

Tham mưu cho cấp uỷ lãnh đạo việc thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ năm 

học. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai và chịu trách nhiệm chính 
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việc chỉ đạo thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ năm học đối với cấp học mầm non, 

tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quản lý.  

Quan tâm chỉ đaọ và bố trí các nguồn lưc̣ để hoàn th ành nhiệm vụ năm 

học, phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn. 

Thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục trên địa bàn, tập trung đầu tư 

và hỗ trợ các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất cho các trường. 

4. Các trường học 

Căn cứ Kế hoạch của UBND huyện và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn  

của các cấp xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học phù hợp với điều 

kiện của nhà trường. 

Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, phòng Giáo dục và Đào 

tạo, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đẩy mạnh công tác xã hội hóa huy động 

các nguồn lực để đảm bảo các điều kiện và tổ chức thực hiện hoàn thành đạt và 

vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm học. 

5. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức 

chính trị - xã hội  

Chỉ đạo hệ thống tổ chức hội, đoàn thể trực thuộc phối hơp̣ với chính 

quyền các cấp vâṇ đôṇg, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân về yêu 

cầu đổi mới, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. 

Ủy ban nhân huyện yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ động phối 

hợp với các cơ quan , đơn vị liên quan quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện 

hiệu quả kế hoạch này ; đề nghị các cấp uỷ đảng , Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam huyện, các tổ chức đoàn thể quan tâm lãnh đạo , chỉ đạo, tạo mọi điều kiện 

thuận lợi để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm học 2019 - 2020./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- TT Huyện uỷ; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các trường học trên địa bàn huyện; 

- Lưu: VT, PGDĐT. 
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