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KẾ HOẠCH
thực hiện tiêu chí 5, tiêu chí 14 Chương trình mục tiêu quốc gia
xây dựng nông thôn mới năm 2018
Thực hiện Quyết định số 319/QĐ-UBND ngày 26/01/2018 của Chủ tịch
UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu thực hiện Bộ tiêu chí Chương trình mục tiêu quốc
gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh năm 2018, Sở GD&ĐT xây dựng kế
hoạch thực hiện các nhiệm vụ được giao như sau:
1. Nhiệm vụ
- Duy trì giữ chuẩn và nâng cao chất lượng tiêu chí 5, tiêu chí 14 ở các xã đã
hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới.
- Thường xuyên kiểm tra theo dõi, đôn đốc, giúp đỡ các đơn vị thực hiện đạt
chuẩn tiêu chí 5, tiêu chí 14 ở 09 xã đăng ký về đích năm 2018.
- Phối hợp với Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh tổ chức tập
huấn về tiêu chí 5, tiêu chí 14 cho các đơn vị đăng ký về đích năm 2018.
2. Giải pháp
Tổ chức quán triệt cho hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS nắm
rõ tinh thần 02 công văn: Số 1321/SGD&ĐT-GDTH ngày 19/6/2017 của Sở GD&ĐT
về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chí 5, tiêu chí 14 của các xã nông thôn mới giai đoạn
2017-2020 theo Bộ tiêu chí mới; Số 1395/SGD&ĐT-GDTH ngày 29/6/2017 của Sở
GD&ĐT về việc triển khai thực hiện tiêu chí 5, tiểu tiêu chí 14.1, 14.2 của các xã nông
thôn mới theo Bộ tiêu chí mới.
Tăng cường các giải pháp tích cực đôn đốc thực hiện công tác duy trì chuẩn,
nâng chuẩn về tiêu chí 5, 14 ở các xã đã đạt chuẩn, phấn đấu đạt chuẩn ở 09 xã đăng
ký về đích năm 2018:
- Xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết;
- Xã Tân Phước; Tân Hải, thị xã La Gi;
- Xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong;
- Xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc;
- Xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam;
- Xã Đức Bình, huyện Tánh Linh;
- Xã Đức Chính; Trà Tân, huyện Đức Linh.
a. Tiêu chí số 5
Chỉ đạo các Phòng GD&ĐT:

- Cùng UBND xã khẩn trương kiểm tra, rà soát lại các trường, điểm trường
mầm non, tiểu học, THCS về cơ sở vật chất, trang thiết bị hỗ trợ dạy học trên địa bàn
xã theo quy định của Bộ GD&ĐT để tiếp tục tham mưu, đề xuất đầu tư, trang bị cho
các trường chưa đạt chuẩn, duy trì chuẩn ở các xã.
- Tham mưu đề xuất quy hoạch lại các điểm trường phù hợp để dễ đầu tư
kinh phí xây dựng, trực tiếp nắm bắt tình hình triển khai thực hiện về quy hoạch quỹ
đất, đầu tư kinh phí (đối với các nơi chưa cấp vốn), tiến độ xây dựng (những nơi đã
cấp vốn) để kịp thời phối hợp, tham mưu các cấp có thẩm quyền đẩy nhanh tiến độ
thực hiện.
- Chỉ đạo Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS tăng cường đẩy
mạnh công tác xã hội hóa về xây dựng CSVC góp phần cùng địa phương thực hiện tốt
tiêu chí này.
b. Tiêu chí 14
Chỉ đạo các Phòng GD&ĐT hướng dẫn hiệu trưởng các trường THCS rà soát
lại các tiểu tiêu chí 14.1, 14.2 của tiêu chí 14 và thực hiện theo hướng dẫn số
1321/SGD&ĐT-GDTH ngày 19/6/2017 và công văn số 1395/SGD&ĐT-GDTH ngày
29/6/2017 của Sở GD&ĐT.
3. Chế độ báo cáo
Các Phòng báo cáo tiến độ thực hiện hai tiêu chí 5, 14 vào ngày 20 hàng tháng
về Sở GD&ĐT qua địa chỉ email của Phòng GDTH để Sở tổng hợp báo cáo cho Ban
chỉ đạo cấp tỉnh kịp thời giúp đỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực
hiện.
4. Kế hoạch kiểm tra tiến độ thực hiện hàng tháng các đơn vị của Sở
GD&ĐT:
- Tháng 3/2018: huyện Hàm Thuận Nam;
- Tháng 4/2018: huyện Đức Linh, huyện Tuy Phong;
- Tháng 5/2018: huyện Hàm Thuận Bắc; huyện Tánh Linh;
- Tháng 6/2018: thị xã La Gi;
- Tháng 7/2018: thành phố Phan Thiết.
Nhận được công văn này, Sở GD&ĐT đề nghị các Phòng GD&ĐT triển khai
thực hiện và chỉ đạo các đơn vị trường học mầm non, tiểu học, THCS của các xã
nghiêm túc triển khai thực hiện ./.
Nơi nhận:

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

- BCĐ tỉnh;
- VPĐP XDNTM;
- Sở LĐTBXH;
- BCĐ các huyện;
- Các Phòng GD&ĐT;
- Các Phòng CM-NV Sở;
- Lưu VT, GDTH. Hiếu(02b).

Ký bởi: Nguyễn Thị Toàn
Thắng
Email:
thangntt@sgddt.binhthu
an.gov.vn
Cơ quan: Sở Giáo dục và
Đào tạo, Tỉnh Bình Thuận
Thời gian ký: 23.02.2018
10:47:14 +07:00

Nguyễn Thị Toàn Thắng

Ký bởi: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình
Thuận
Email: sgddt@binhthuan.gov.vn
Cơ quan: Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận
Thời gian ký: 11:05:25 23/02/2018 ICT

2

