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CÔNG BÁO/Số 31/Ngày 05-9-2019

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 11/CT-UBND

Quảng Bình, ngày 26 tháng 8 năm 2019

CHỈ THỊ
Về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019 - 2020
Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2019 - 2020, ngành Giáo dục và
Đào tạo, các sở, ban ngành, tổ chức, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã,
thành phố cần tập trung thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội,
các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về giáo dục
và đào tạo; đặc biệt là triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 51-KL/TW
ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội
nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Kết
luận số 49-KL/TW ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện
Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Bộ Chính trị về tăng cường
sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội
học tập, quán triệt phương châm hành động “bứt phá” của Chính phủ để hoàn
thành kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08 tháng 8
năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ và giải pháp năm
học 2019 - 2020 của ngành Giáo dục; để tập trung thực hiện tốt các nhóm nhiệm
vụ chủ yếu và giải pháp cơ bản trong hoạt động phát triển giáo dục trên địa bàn
tỉnh năm học 2019 - 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị:
I. Các nhóm nhiệm vụ chủ yếu
1. Rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh
1.1. Thực hiện rà soát, dự báo quy mô phát triển giáo dục, ưu tiên quy hoạch
đất dành cho giáo dục, đồng thời công khai đất quy hoạch để tạo điều kiện cho các
tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư xây dựng trường, lớp mầm non, phổ thông; ưu
tiên quỹ đất, ngân sách cho các dự án đầu tư xây dựng trường lớp ở miền núi, vùng
dân tộc thiểu số.
1.2. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện dồn dịch các điểm trường lẻ, sáp
nhập các cơ sở giáo dục có quy mô nhỏ tại các địa phương; thực hiện sắp xếp lại
mạng lưới trường, lớp theo nguyên tắc tạo thuận lợi, bảo đảm quyền lợi học tập
của học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục.

