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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ðỊNH
Số: 14/CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình ðịnh, ngày 13 tháng 9 năm 2018

CHỈ THỊ
Về việc thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu
năm học 2018 - 2019 của ngành Giáo dục và ðào tạo tỉnh Bình ðịnh

Thực hiện Chỉ thị số 2919/CT-BGDðT ngày 10/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và ðào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 - 2019 của ngành Giáo dục; tiếp
tục phát huy những kết quả ñã ñạt ñược trong năm học 2017 - 2018; Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh chỉ thị:
1. Sở Giáo dục và ðào tạo có trách nhiệm:
Tích cực, chủ ñộng phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố, các sở,
ngành và hội - ñoàn thể liên quan triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu của
năm học 2018 - 2019 theo chỉ ñạo của Bộ Giáo dục và ðào tạo. Trong ñó lưu ý tập
trung một số nhiệm vụ chủ yếu sau ñây:
- Tiếp tục thực hiện Chương trình hành ñộng số 20-CTr/TU ngày 25/7/2014 của
Tỉnh ủy Bình ðịnh, Quyết ñịnh 959/Qð-UBND ngày 20/3/2015 của UBND tỉnh thực
hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương ðảng (Khóa XI) về “ðổi
mới căn bản, toàn diện giáo dục và ñào tạo, ñáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện
ñại hóa trong ñiều kiện kinh tế thị trường ñịnh hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập
quốc tế” gắn với việc tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục ở các
ñịa phương.
- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và
Chỉ thị 15-CT/TU ngày 27/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình ðịnh về ñẩy
mạnh học tập và làm theo tư tưởng, ñạo ñức, phong cách Hồ Chí Minh; ñưa việc thực
hiện cuộc vận ñộng "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương ñạo ñức, tự học và sáng
tạo", phong trào thi ñua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" và
phong trào thi ñua “ðổi mới, sáng tạo trong dạy và học” thành hoạt ñộng thường
xuyên trong ngành.
- Chủ ñộng phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã,
thành phố tổ chức triển khai thực hiện Quyết ñịnh số 2413/Qð-UBND ngày

