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THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
tại buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo về tình hình triển khai
Chương trình hành động số 25-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XII)
thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI)
về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu
công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”
-----Ngày 21/7/2014, đồng chí Huỳnh Văn Tí - Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm
việc với Sở Giáo dục và Đào tạo về tình hình triển khai Chương trình hành động
số 25-NQ/TU, ngày 11/12/2013 của Tỉnh ủy (khóa XII) thực hiện Nghị quyết
Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và
đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Cùng dự buổi làm
việc có đồng chí Nguyễn Thành Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban
Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở
Nội vụ, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Xây
dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch và đại diện Văn
phòng Tỉnh ủy. Sau khi nghe đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo báo
cáo, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã kết
luận, chỉ đạo:
I- Đánh giá tình hình thực hiện Chương trình hành động số 25NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XII)
Qua hơn 7 tháng triển khai thực hiện Chương trình hành động số 25NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XII) đã có một số chuyển biến bước đầu; nổi rõ là:
- Nhận thức của các cấp, các ngành về vị trí, vai trò của ngành giáo dục và
trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với ngành giáo dục từng bước
được nâng lên; đã ban hành một số chính sách, quy định tạo điều kiện thuận lợi
cho hoạt động của ngành giáo dục; cơ sở vật chất, trang thiết bị của ngành giáo
dục được quan tâm đầu tư hơn trước.
- Chất lượng giáo dục tiếp tục được duy trì; chất lượng giáo dục một số
trường đã có sự bứt phá rõ nét.
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- Giáo dục mầm non được quan tâm đầu tư nhiều hơn.
- Công tác xây dựng Đảng trong ngành giáo dục và trong từng đơn vị
trường học từng bước có sự chuyển biến tiến bộ.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số khó khăn,
hạn chế; đáng lưu ý là:
- Kết quả hoạt động của ngành giáo dục có mặt chưa vững chắc; chất lượng
giáo dục trong một số trường học và kết quả phổ cập giáo dục không ổn định.
- Đội ngũ giáo viên ở các cấp học còn tình trạng mất cân đối, “vừa thừa,
vừa thiếu”, chưa được xử lý căn bản; giáo viên hệ mầm non còn khó khăn. Đặc
biệt, đội ngũ giáo viên phục vụ Đề án ngoại ngữ (Anh văn) còn khó khăn, bất cập.
- Cơ sở vật chất phục vụ dạy và học chưa đáp ứng yêu cầu.
- Quản lý giáo dục ngoài công lập còn nhiều bất cập.
II- Một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
* Yêu cầu chung: Tiếp tục thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nhiệm vụ,
giải pháp đã đề ra trong Chương trình hành động số 25-NQ/TU của Tỉnh ủy
(khóa XII). Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương cụ thể hóa Chương
trình hành động số 25-NQ/TU của Tỉnh ủy bằng những kế hoạch, nhiệm vụ, giải
pháp cụ thể để chỉ đạo triển khai thực hiện trong toàn tỉnh.
Theo tinh thần đó, từ nay đến cuối năm 2014, Sở Giáo dục - Đào tạo và
các sở, ngành liên quan cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
1. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Ban Tổ chức
Tỉnh ủy khẩn trương xây dựng Đề án sắp xếp, bố trí đội ngũ giáo viên phù hợp ở
các cấp học, góp phần giải quyết tình trạng mất cân đối, “vừa thừa, vừa thiếu”,
nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. Theo đó, tiến hành khảo sát thực trạng
đội ngũ giáo viên trong toàn tỉnh; trên cơ sở đó, đánh giá việc sắp xếp, bố trí đội
ngũ giáo viên ở các cấp học trong thời gian vừa qua đã hợp lý chưa? còn bất cập
ở khâu nào? Từ đó, có giải pháp giải quyết phù hợp.
2. Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng và triển khai thực hiện tốt Đề án bồi
dưỡng đội ngũ giáo viên tiếng Anh với những hình thức phù hợp, bảo đảm đạt
chuẩn theo lộ trình đã đề ra.
Hai nội dung này, sau khi xây dựng Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo
Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến.
3. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo khẩn trương quy hoạch lại mạng lưới
phát triển hệ thống các trường mầm non trên địa bàn tỉnh; đồng thời, tăng cường
đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên mầm non.
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4. Tập trung xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong nhà trường
theo Chương trình hành động số 29-NQ/TU, ngày 11/7/2014 của Tỉnh ủy thực
hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) “về xây dựng và phát triển
văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.
Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo từng trường học phải rà soát, xây dựng
hệ thống các tiêu chí cụ thể về xây dựng môi trường văn hóa của trường mình.
Đồng thời, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao
và Du lịch nghiên cứu xây dựng Quy ước mẫu về xây dựng văn hóa trong
trường học để các trường vận dụng triển khai thực hiện cho phù hợp.
5. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trong nhà trường. Trước hết, Ban
Tổ chức Tỉnh ủy sớm ban hành hướng dẫn tiêu chí xây dựng, phân loại tổ chức
Đảng đạt “trong sạch, vững mạnh” đối với các loại hình chi bộ trường học, làm
cơ sở để các chi bộ trường học triển khai thực hiện; đồng thời, phối hợp với
Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, báo cáo những vấn đề còn vướng
mắc trong việc thực hiện chế độ phụ cấp đối với bí thư chi bộ trường học, trình
Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến.
6. Tiếp tục chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết phục vụ năm học mới 2014
- 2015, gắn với tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động “Ngày toàn dân đưa trẻ
đến trường” và “Tiếp bước cho em đến trường”.
7. Ngoài ra, tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động giáo dục, gắn với làm
tốt công tác kiểm tra tình hình hoạt động của các cơ sở giáo dục ngoài công lập
trên địa bàn tỉnh.
Văn phòng Tỉnh ủy thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy để
các cơ quan, đơn vị liên quan biết, triển khai thực hiện; cuối năm 2014, báo cáo
kết quả thực hiện về Thường trực Tỉnh ủy để theo dõi, chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh;
- Các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc;
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký, đóng dấu)

Lê Tấn Lai

