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UBND TỈNH KON TUM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /KH-SGDĐT 

 

Kon Tum, ngày      tháng      năm 

 

 

KẾ HOẠCH 
Triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh; 

Chỉ thị của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Chương trình công tác trọng tâm của 

 Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2020 

 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của UBND tỉnh 

ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính 

phủ, HĐND tỉnh về KT-XH và dự toán NSNN năm 2020; 

Căn cứ Chương trình số 03/CTr-UBND ngày 02/01/2020 của UBND tỉnh 

về Công tác trọng tâm năm 2020 của UBND tỉnh Kon Tum; 

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2020 của ngành Giáo dục như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ sở giáo dục đào tạo thực 

hiện tốt các Nghị quyết của Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh; Chỉ thị nhiệm 

vụ năm học 2019-2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chương trình công tác 

trọng tâm của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2020.  

 2. Yêu cầu: Xây dựng các kế hoạch công tác cụ thể để thực hiện tốt các 

mục tiêu, nhiệm vụ của ngành Giáo dục năm 2020 theo chỉ đạo của cấp có thẩm 

quyền tại các văn bản sau: 

- Nghị quyết số 08-NQ/ĐH ngày 09/10/2015 của Đại hội đại biểu Đảng 

bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XV; 

- Chương trình số 3303/CTr-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh 

Kon Tum thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, của Đảng bộ tỉnh khóa XV 

và Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-

2020; 

- Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 13/5/2016 của UBND tỉnh Kon 

Tum về việc ban hành Kế hoạch phát triển KT-XH, QPAN giai đoạn 2016-2020; 

- Kế hoạch số 2288/KH-UBND ngày 10/9/2014 của UBND tỉnh Kon Tum 

thực hiện Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 ban hành Chương trình hành 
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động của Chính phủ và Chương trình số 67-CTr/TU ngày 29-4-2014 của BCH 

Đảng bộ tỉnh khóa XIV thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04-11-2013 

của BCH TW Đảng 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; 

- 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; 

- Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của UBND tỉnh ban hành 

Chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, 

HĐND tỉnh về KT-XH và dự toán NSNN năm 2020; 

- Chương trình số 03/CTr-UBND ngày 02/01/2020 của UBND tỉnh về 

Công tác trọng tâm năm 2020 của UBND tỉnh Kon Tum; 

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ 

1. Tiếp tục thực hiện 09 nhóm nhiệm vụ và 05 nhóm giải pháp cơ bản 

theo 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 hướng dẫn thực hiện của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được Sở Giáo 

dục và Đào tạo hướng dẫn cụ thể cho các cơ sở giáo dục đầu năm học 2019-

2020.  

2. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao năm 2020 

theo Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 17/01/2020: 

- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai các đề án, kế hoạch và quy hoạch ngành 

giáo dục, đào tạo nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 

04-11-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (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 XHCN và hội nhập quốc tế. 

- Rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục đào tạo và giáo dục nghề 

nghiệp tinh gọn, hiệu quả, trong đó chú trọng chất lượng đầu ra. Thực hiện đồng 

bộ các giải pháp phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân 

lực chất lượng cao. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đảm 

bảo đạt chuẩn về chất lượng, đáp ứng đủ về số lượng, cơ cấu. Đẩy mạnh phân 

luồng giáo dục, đào tạo gắn với giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học và phát 

triển kỹ năng sống cho học sinh phổ thông.  

- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, cán bộ 

quản lý... đáp ứng nhiệm vụ dạy học theo Chương trình giáo dục phổ thông 

2018, bắt đầu từ năm học 2020-2021 đối với lớp 1. 

- Thường xuyên kiểm tra và có giải pháp khắc phục tình trạng học sinh bỏ 

học, nhất là đối với địa bàn học sinh dân tộc thiểu số; duy trì sĩ số học sinh, tăng 

tỷ lệ chuyên cần. Nâng cao chất lượng giáo dục học sinh tại các vùng khó khăn 

để giảm dần khoảng cách chênh lệch với vùng thuận lợi. 
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- Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, dân chủ, kỷ cương. Tăng 

cường an ninh, an toàn trường học, chú trọng xây dựng văn hóa học đường, kỹ 

năng sống cho học sinh. Tiếp tục xử lý, đề xuất cấp thẩm quyền vấn đề thừa, 

thiếu giáo viên cục bộ trên địa bàn tỉnh. 

- Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, đào tạo; huy động sự tham gia của xã hội 

để tăng cường nguồn đầu tư cơ sở vật chất và hỗ trợ các hoạt động của cơ sở 

giáo dục, đào tạo; chú trọng việc đầu tư hoàn thiện nhà vệ sinh, hệ thống nước 

sinh hoạt gắn với công tác đảm bảo vệ sinh tại các trường học do đơn vị quản lý. 

III. GIẢI PHÁP 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ ngành Giáo dục năm 2020, ngoài việc thực 

hiện các giải pháp đã được nêu trong văn bản của các cấp có thẩm quyền, Sở 

Giáo dục và Đào tạo xây dựng và triển khai thực hiện một số chương trình, đề 

án, kế hoạch cụ thể theo Phụ lục đính kèm. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đối với các chương trình, đề án, kế hoạch đã được phê duyệt (hoặc 

thông qua) thì tổ chức thực hiện cụ thể theo từng chương trình, đề án, kế hoạch. 

Tổng kết quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Kon Tum giai đoạn 

2011-2020 và các chương trình, đề án, kế hoạch có thời hạn đến năm 2020. 

2. Đối với các chương trình, đề án, kế hoạch chưa được phê duyệt (hoặc 

thông qua): Đồng chí Lãnh đạo Sở phụ trách chỉ đạo các phòng chuyên môn 

nghiệp vụ liên quan khẩn trương tham mưu xây dựng (có mốc thời gian hoàn 

thành cụ thể) để báo cáo, trình Giám đốc Sở phê duyệt (hoặc trình cấp có thẩm 

quyền phê duyệt theo quy định); trên cơ sở đó tổ chức thực hiện.  

 

 

Nơi nhận:              
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- GĐ, các PGĐ Sở GD&ĐT; 

- Sở KH-ĐT, Sở Tài chính (p/h); 

- Sở Nội vụ (p/h); 

- UBND các huyện/TP (p/h); 

- Phòng GD&ĐT các huyện/TP; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT; 

- Các phòng CMNV thuộc Sở GD&ĐT; 

- Website Sở GD&ĐT; 

- Lưu VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Phận 


		2020-02-12T21:31:46+0700


		2020-02-13T08:01:42+0700


		2020-02-13T08:01:42+0700


		2020-02-13T08:01:42+0700


		2020-02-13T08:01:42+0700


		2020-02-13T08:01:42+0700




