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Thành phổ Hồ Chí Minh, ngàyAữ tháng 8 năm 2017

CHỈ THỊ

về thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2017 - 2018
tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08 tháng 8 năm 2017 của
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 - 2018
của ngành giáo dục và đào tạo;
ủy ban nhân dân thành phố yểu cầu các sở5 ban, ngành Thành phố, ủy ban
nhân dân các quận, huyện phối hợp với ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thế,
tổ chức xã hội thành phố thực hiện tốt những nhiệm vụ chủ yếu trong năm học
2017-2018, cụ thể như sau:
1. Nhiệm vụ chung
- Thực hiện có hiệu quả, tiên phong dẫn đầu cả nước về công cuộc đổi mới
căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo gắn với nâng cao chất lượng của nguồn
nhân lực nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ chất lượng và hiệu quả giáo dục đào tạo trên địa bàn thành phố; xác định giáo dục và đào tạo là động lực quan trọng
để thành phố phát triển bền vững; phấn đấu đến năm 2030, hệ thống giáo dục đào tạo thành phố được chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa, hội nhập
với các nền giáo dục tiên tiến trong khu vực và trên thế giới nhưng vẫn giữ vững
được định hướng xã hội chủ nghĩa và bản sắc dân tộc, trong đó tiếng Anh và
trình độ công nghệ thông tin tiên phong dẫn đầu cả nước.
- Đổi mới mạnh mẽ phương pháp giảng dạy và học tập, hoàn thiện
chương trình học theo hướng hiện đại đáp ứng chuẩn giáo dục quốc tế; phát huy
tốt năng lực sáng tạo của người học, phát triển toàn diện; gắn liền với thực tiễn;
chú trọng giáo dục lối sống, nhân cách, đạo đức, lý tưởng, ý thức khởi nghiệp và
truyền thống cách mạng, ý chí kiên cường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bảo đảm
sự hài hòa giữa phát triển giáo dục và chất lượng giáo dục.
- Xây dựng xã hội học tập, khuyến khích, tạo điều kiện công bằng và
thuận lợi để mọi người dân thành phố được học tập suốt đời, tạo ra nguồn nhân
lực tương lai đáp ứng yêu cấu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và hội nhập
quốc tế của thành phố, góp phần đưa Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm
giáo dục - đào tạo chất lượng cao của cả nước và khu vực Đông Nam Á.
2ẵ Nhiệm vụ cụ thể
2.1. Sở Giáo dục và ©ào tạo
Tích cực hoàn chỉnh Dự án "Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo
thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030" nhằm từng bước đưa giáo dục và đào tạo
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Thành phố tiếp cận giáo dục tiên tiến khu vực và thế giới, đáp ứng yêu cầu
hội nhập theo các tiêu chí :
- Xây dựng được các trường học có cơ sở vật chất hiện đại, đầy đủ các
thiết bị dạy học thiết yếu nhằm nâng cao chất lượng công tác dạy và học.
- Xây dựng các trường học tiên tiến, hiện đại, tiếp cận khu vực và thế giới
nhưng vẫn gìn giữ được nét bản sắc dân tộc riêng, có chương trình học không
rập khuôn, xa rời với thực tế.
- Tăng tỷ lệ học sinh được học tập và hoạt động cả ngày trong trường;
được giảng dạy và học tập bằng những phương pháp tiên tiến, hiện đại của
thế giới nhằm đảm bảo phát triển năng lực bản thân một cách toàn diện.
- Học sinh có hiểu biết về lịch sử của đất nước, thành phố, địa phương.
Từ đó tăng thêm lòng yêu nước, trách nhiệm với quê hương và xã hội, phấn đấu
là những công dân toàn cầu, am hiểu thông lệ quốc tế.
- Học sinh có nền tảng tiếng Anh, Tin học đạt chuẩn quốc tế để có thể
tiếp tục học tập, làm việc trong môi trường quốc tế sau khi tốt nghiệp trung học
phổ thông.
- Mỗi học sinh, có thể chơi được ít nhất 01 môn thể thao; có kiến thức
cơ bản về âm nhạc, mỹ thuật, có kỹ năng thực hành xã hội để có thể thích ứng
cuộc sống, được phát triển năng lực theo hướng gắn với thực tiễn nghề nghiệp,
- Xây dựng đội ngũ giáo viên đạt các chuẩn nghề nghiệp phù họp với
yêu cầu đổi mới, đảm bảo về chất lượng, đủ về số lượng; có trinh độ ngoại ngữ
và tin học đảm bảo khả năng ứng dụng thành thạo công nghệ thông tin khi
thực hiện công tác giảng dạy và tiếp cận với các tri thức mới, giao lưu, hội nhập
với thế giới.
- Giáo viên ngoài giỏi chuyên môn còn có hiểu biết xã hội sâu rộng, có
bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất tốt, tận tâm, yêu nghề, mến trẻ, là
những tấm gương sáng, mẫu mực cho học sinh noi theo.
- Xây dựng được mối liên kết chặt chẽ giữa phụ huynh học sinh với
nhà trường và giáo viên trong giáo dục học sinh, từ đó đưa ra các đóng góp,
ý kiên kịp thời và hợp lý.
- Giao quyền tự chủ cho các trường về công tác tuyển dụng và sử dụng
giáo viên. Từ đó, các trường chủ động hơn trong sử dụng kinh phí ngân sách
một cách hiệu quả, cũng như sử dụng tài sản, nguồn nhân lực để nâng cao
chât lượng giáo dục đào tạo, tăng thêm nguôn thu cho đơn vị.
2.2. Các sở, ban, ngành Thành phố
Phối hợp vái Sở Giáo dục và Đào tạo làm tốt các nhiệm vụ chủ yếu đã
nêu trên và một số nhiệm vụ cụ thể như sau:
- Giao Sở Nội vụ hướng dẫn, chỉ đạo các quận, huyện thực hiện tốt
công tác quy hoạch cán bộ quản lý giáo dục, thuyên chuyển, tuyển dụng nhằm
đảm bảo số lượng và chất lượng cán bộ, giáo viên các cấp học, bậc học.
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- Giao Công an thành phố phối hợp với các địa phương có phương án
đảm bảo an ninh, an toàn trong và ngoài nhà trường.
- Giao Sở Y tế phối hợp đảm bảo công tác an toàn, vệ sinh thực phẩm,
phòng chống dịch bệnh, phòng chống tai nạn thương tích trong nhà trường.
- Giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan thông tấn,
báo chí thực hiện tốt công tác thông tin, truyền thông chính xác, đầy đủ những
chủ trương, định hướng đổi mới của ngành.
- Tăng cường các giải pháp về chỉnh sách xã hội nhằm đảm bảo 100%
học sinh thuộc diện gia đình khó khăn có điều kiện đến trường; chăm lo đời sống
vật chất và tinh thần cho đội ngũ giáo viên, cán bộ, nhân viên ngành giáo dục và
đào tạo.
2.3. Úy ban nhân dân các quận, huyện
- Tiếp tục rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch dành quỹ đất cho giáo dục
và đào tạo và chuẩn bị các dự án xây dụng trường lớp trên địa bàn trình cơ quan
thấm quyền phê duyệt nhằm giải quyết đầy đủ chỗ học cho học sinh Thành phố,
đảm bảo sự phát triển ốn định của ngành đến năm 2030.
- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường lớp theo Đề án Quy hoạch mạng lưới
trường lóp (có điều chỉnh) được ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt; đặc biệt
thúc đấy tiến độ xây dựng các trường mầm non tại các khu chế xuất, khu công nghiệp
và hệ thống trường lớp các xã tham gia chương trình Xây dựng nông thôn mới
nhằm giảm sĩ số học sinh/lóp; tăng manh số lượng trường học tổ chức dạy 2 buối/ngày.
- Chỉ đạo quyết liệt, phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục để thực hiện tốt
công tác quản lý trên địa bàn theo phân cấp.
ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, ủy ban
nhân dân các quận, huyện, Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố triển khai
thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Đe nghị các cấp ủy, ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể Thành phố quan tâm tạo
mọi điều kiện thuận lợi để thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học 2017-2018./.
Nơi nhận .ẳ
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Văn phòng Thành ủy và các Ban Thành ủy;
- Các Ban HĐND Thành phổ; ^
ủy ban MTTQVN Thành phố;
- Các Sở, ngành, Đoàn thể thành phố;
- Hội Khuyến học Thành phố;
- UBND các quận, huyện;
- VPUB: CPVP;
/
- Các Phòng NCTH, TỌCB;

KT. CHỮ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyền Thị Thu

- Lưu: VT, (VX-VN)./5Ơ.
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