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- Trưởng phòng GDĐT các huyện, thành phố;
- Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX huyện, thành phố.

Thực hiện Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT, ngày 10 tháng 8 năm 2018 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 – 2019 của ngành
Giáo dục; Văn bản số 434/TTr-NV2, ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Thanh tra
Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình thành lập Đoàn
công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 tại các huyện,
thành phố, kế hoạch cụ thể như sau:
I) Nội dung:
- Kiểm tra công tác xây dựng kế hoạch năm học của Phòng Giáo dục và Đào
tạo về các nhiệm vụ chủ yếu: (1) Công tác phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ
quản lý giáo dục (cơ cấu tổ chức và đội ngũ công chức phòng giáo dục; tình
hình đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên bao gồm biên chế và
hợp đồng; các giải pháp bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán
bộ quản lý…); (2) Công tác đổi mới giáo dục mầm non, phổ thông; việc phân
luồng học sinh sau trung học cơ sở; tình hình dạy ngoại ngữ và tin học ở các cấp
học; (3) Công tác tài chính đầu năm học ở các cơ sở giáo dục (các khoản thu
theo quy định và các khoản đóng góp có sự thỏa thuận với cha mẹ học sinh…);
Tình hình cơ sở vật chất bảo đảm chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo;
(4) Việc thực hiện biên chế năm học; việc dạy và học thêm ở các cơ sở giáo dục;
(5) Công tác Thi đua khen thưởng của ngành; (6) Công tác xây dựng trường
chuẩn quốc gia (giải pháp đối với các cơ sở giáo dục đạt chuẩn nhưng còn nợ
tiêu chuẩn (nếu có) ; các cơ sở chưa đạt chuẩn; chưa đáp ứng yêu cầu của các
tiêu chí xây dựng nông thôn mới..); (7) Công tác giáo dục thường xuyên (việc
thực hiện các Đề án: “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020”; Đề án
phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng; nâng cao chất lượng dạy học các môn
văn hóa trong Trung tâm GDNN-GDTX; các giải pháp để Trung tâm học tập
cộng đồng hoạt động hiệu quả…); (8) Việc đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá;
Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục; (9) Công tác liên kết hoặc địa điểm đặt các
lớp đào tạo trình độ đại học; các lớp đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ
quản lý giáo dục; công tác tổ chức tuyển sinh du học trên địa bàn; Công tác giáo
dục chính trị, tư tưởng; giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống; công tác giáo

