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I. DC DIEM TINH HINH 
Trong nhctng näm qua, trin khai thirc hin Nghj quyt so 29-

NQ/TW ngày 04/11/2013 cüa Ban Chap hành Trung irnng khóa XI ye dôi 
mó'i can bàn, toàn din giáo dic và dào tao,  dáp rng nhu CâU Cong nghip 
hóa, hin dai  hóa trong diu kin kinh th thj trung djnh huOng xã hi chü 
nghia và hi nh.p quc t và nhüng chñ trtrang, dnh huó'ng cüa tinh ye 
nâng cao chit ]irçing, hiu qua giáo diic và dào tao,  linh virc giáo dic và 
dào tao  cüa tinh dã dat  duc nhUng thành tiru quan tr9ng, gop phân tIch 
crc nâng cao ch.t lup'ng ngun nhân içrc và hoàn thành các chi tiêu phát 
trin kinh t - xà hôi ca tinh. 

Mang luâi, quy mô truO'ng, lop h9c tirng btrO'c ducc sp xêp hçp 1); 
giáo di.ic mâm non có buO'c phát trin; ch.t lucrng giáo diic phô thông ngày 
càng duçic nâng len; cht luçmg giáo diic müi nh9n có tiên b rO net; giáo dye 
dan tc có nhiu chuyn bin tIch c1.rc; cong tác kim djnh ch.t luçmg giáo 
dçic, xây dirng truOng dt chu.n quc gia g.n vi xây dung nông thôn mi 
thrçc chi trpng; co' s& v.t cht, trang thi& b day  hpc dugc quan tam dâu tu' 
theo hurng kiên c hin dai;  cong tác giáo diic ngh nghip duçyc dy manh, 
tiimg brnc dáp ü'ng nhu cu cña doanh nghip và th tru'ng lao dng. 

Tuy nhiên, ch.t lugng, hiu qua giáo di.ic và dào tao  con chua dáp 
irng vi yêu c.0 dt ra trong thO'i ki mcii và yêu cu v ngun nhân 1irc 
ca tinh hin nay cüng nhu trong giai doan tip theo; cOn có s11 cách bit 
v chat 1u'gng giáo diic giu'a vñng thp vi vüng cao, vüng dOng bào dan 
tc, giüa giáo dye ph thông vO'i giáo diic thu'ng xuyên; t' 1 huy dng 
tré nhà tré ra ló'p, h9c sinh duçic h9c 2 bui/ngày, h9c sinh cap tiêu h9c 
duçic hçc mOn Tin h9c, Ngoai ngü cOn thp; tai  mt sO xã vüng cao, t l 
h9c sinh tt nghip trung h9c co s& hpc tiêp len trung h9c phô thông cOn 
th.p; cOng tác phân 1ung h9c sinh sau tot nghip trung h9c co' s& Va 
trung hpc ph thông chua bn vU'ng; ch.t lucing giáo diic nghê nghip 
chixa dáp irng ducic yêu cu cüa thj trueing lao dng, Ca cu nganh nghê 
dào tao  can bt hgp 1. 
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Nguyen nhân chii yu cüa nhüng han  ch là do cp üy, chInh quyn 
mt so da phuong chua quan tam sâu sat, quyt lit di vó'i giáo dic và dào 
tao. Nhn thic cüa mOt bO phn ngui dan v giáo dye, dào tao  nghê chua 
day dü, ành huing trirc tip dn djnh hu'ccng, dng ca, thai d hçc tp cüa 
hpc sinh. Dôi ngü giáo viên, nhân viên truà'ng hpc nhiêu nai con thiêu so 
vO'i dnh mirc, nht là giáo viên các mon Ting Anh, Tin h9c. Ca s& 4t chat 
chua dap 11ng day dü yêu cu day và h9c trong các nhà tnrng, nhiêu truäng 
vn cOn thiêu phông hçc, phOng h9c b mon và trang thiêt bj day  h9c. 

II. QUAN DIEM, MVC  TIEU 
1. Quan dim 

Giáo dic và dào tao  là quc sách hang du, là sr nghip cita Dàng, 
Nhà nuó'c và cüa toàn dan; nâng cao cht lugng, hiu qua và darn báo cong 
bang trong giáo diic và dào tao  theo tinh thin Nghj quyêt so 29-NQ/TW 
ngày 04/11/2013 cüa Ban Chp hành Trung uang EDâng khóa XI, Nghj 
quyêt aj hOi dai biêu Dàng b tinh Yen Bái lan thir XIX; u'u tiên nguôn 
lrc du tu cho giáo dic chit luçing cao, giáo dic dan tc, day mnh xa hi 
hóa giáo diic mâm non và giáo diic phô thông & nai có diêu kin. 

Nâng cao cht luçing giáo dye và dào tao  là nhim vi trpng tam, gop 
phân nâng cao chat lu'qng ngun nhân Fyc, phát huy giá tr, bàn sc van hóa 
và xây drng con ngu&i Yen Bái "than thién, nhdn ái, doàn kIt, sang tao, 
h5i nhap"  phiic vi rnc tiêu phát trin kinh t - xã hOi  nhanh, ben vUng theo 
hu&ng "xanh, hài hôa, bàn sac và hnh phic ", dua Yen Bái tr& thành tinh 
khá vào näm 2025, nrn trong nhóm tinh phát trin hang du cüa vüng 
Trung du và min nñi phIa Bc vào nãm 2030. 

2. Miic tiêu chung 

Thrc hin hiu qua Nghj quyt 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 ca Ban 
Chap hành Trung uang Dàng khóa XI, Chucing trInh giao dye phô thông 
näm 2018, tao  chuyn bin can bàn, manh  me v cht luçng, hiu qua giao 
diic và diào tao,  chü trpng nâng cao chit lup'ng giào diic toân din, nhât là & 
vüng cao, viing dng bào dan tc thiu sO. Chuyn dôi qua trinh giáo di.ic 
tr truyn th kin tht'rc sang phát trin phrn cht và näng hrc ngu&i hpc; 
coi tr9ng giáo dçc 1 tu&ng, truyn thng, dao  d(rc, 16i sng, näng 1rc và k5 
näng thirc hành, 4n diing kin thiirc vào thirc tin nhrn gop phn tao 
nguOn nhân lu'c có chat lung dáp irng yêu cu phát triên cüa tinh. 

Dam bào các diu kin nâng cao chit lugng, chun hóa, trng bu&c 
hin dai  hóa, m& rng xã hOi  hóa và hi nhp quéc t trong linh vrc giao 
dye và dào tao.  Xây drng mOi tru&ng giáo diic và dào tao  lành  manh,  van 
minh, than thin; xay drng tru&ng h9c hanh  phc. 



Xây dirng ngun nhân lirc có phrn cht, näng 1i.rc, trInh d chuyên 
môn, k5 näng ngh nghiêp, phong each lam vic chuyên nghip nhm hInh 
thành ngun nhân 1irc có eht hrçing, nht là di ngü nhân li.re cht lucing 
cao, gop phn nâng cao näng sut lao dng, chuyn djch cci cu kinh t, cci 
cu lao dng, thüc dy phát trin kinh t - xi hOi  cüa tinh. 

Phn du dn nãm 2025, các chi s co' bàn cüa giáo diic và dào tao  tinh 
Yen Bái cao ho'n mtrc trung bInh cà nuó'c; gop phn hoàn thành Ngh quyêt 
Dii hi dai  biu Dàng b tinh Yen Bái ln thr XIX, nhim k 2020 - 2025. 

3. Miic tiêu cu th dn nàm 2025: 

(1) Dô'i vái giáo diic mdm non. Huy dng 30% tré em trong d tuôi 
nhà tré, 97% tré em trong dO tui mu giáo ra ló'p; 100% nhóm, 1p h9c 2 
bui/ngày. T 1 tré em suy dinh duO'ng th nh can, th thp côi giàm bInh 
quân 0,3%/näm. 

(2) Di vó'i gico c4tc  ph thông: 

- Giáo dc tiu h9c: Huy dng 99,9% trê 6 tui vào ló'p 1; 100% hpe 
sinh h9c 02 bui/ngay; 100% hçc sinh v1ing dng bào dan tOe  thiu sé 
thông thao ting Vit sau khi hoàn thành chi.ro'ng trInh hp 1; t' 1 hc sinh 
hoàn thành cp hoc dat 97% trô' len; 100% hoc sinh tr 1p 3 dn 1p 5 
du9'c h9c mon Ting Anh, Tin h9c. 

- Giáo dic trung hpc co' s: Huy dng 99,7% hçc sinh hoàn thành 
chuang trInh tiu h9c vào lop 6; t' 1 hpc sinh hoàn thành cp h9c dat  95% 
trô' len; t' l hpc sinh t6t nghip vào h9c trung h9c ph thông dat  60%, hçc 
giáo diic ngh nghip dat  30%. 

- Giáo diic trung h9c ph thông: TS'  1 hçc sinh hoàn thành cp h9c 
dt 90% trO' len; t l t& nghip trung h9c ph thông dat  mü'c khá trong 
khu vrc, bang tT 1 trung bInh cüa cà nuc; t l hpc sinh t& nghip vào 
hpc giáo diic ngh nghip dat  45%, vào h9c dai  h9c  dat  tr 27% tr len. 

- Giáo dic müi nh9n: Hang nàm 60% hçe sinh dir thi dat  giài h9c 
sinh giói quc gia các mOn van hóa; cO h9c sinh tham gia dOi  tuyn quc 
gia d thi Olympic khu virc và quc th. 

- Giáo dic thu'à'ng xuyên: Thu hit tr 12% h9c sinh tr len tM nghip 
trung h9c co' s& vào hpc chu'o'ng trInh giáo dic thung xuyên cp trung h9c 
ph thông; tr 90% h9c viên trO' len vra hçc van hóa, vra h9c ngh. 

- Giáo diic vUng dan tOe:  T chic day  h9c 02 bui/ngay tai  100% 
truè'ng ph thông dan tOe nOi tri., pM thông dan tOe  ban trü; dam bâo tS l 
h9c sinh nguii dan tOe  thiu s cp trung hçc co' s, trung h9c pM thông 
ducic hpc tai  trtrng pM thông dan tOe nOi trü  dat  trên 10%; t l hpe sinh 



4 

nguôi dan tc thiu s cp tiu h9c, trung h9c ca só du9'c h9c tai  truô'ng 
ph thông dan tOc  ban trü dat  trên 30%. 

(3) Dó'i vái gico dyc nghe nghip: T' l lao dng qua dào tao dat trên 
70%, trong do t' 1 lao dng qua dào tao  có bang cp, chirng chi dat  40% 
tri len. 

(4) Duy trI vá nâng cao cht luçng pM cp giáo diic mm non cho 
tré 5 tui, pM cap giáo dic tiu h9c mrc dO 3 và pM cp giáo di.ic trung 
hpc co' si rniirc dO 2 0' 100% dan v cp xã, cp huyn; phn dâu 60% dan 
vj cp xã dat  chun pM cp giáo dic trung h9c Ca s0' müc dO 3. 

(5,) Cüng c, nâng cao cht lugng các tru0'ng dat  chun qMc gia; duy 
trI, xay drng trén 70% truO'ng rnm non, phô thông dat  chuân quôc gia. 
Phn du 100% s tnrO'ng tharn gia xây dirng truO'ng h9c hanh  phic. 

(6) Dam báo t' 1 01 phOng h9c/lóp di vó'i cp mrn non, tiu h9c; t3 
l phông h9c kiên c cña giáo diic mrn non, pM thông dat  trên 92%, không 
cOn phông hpc tam,  hçc nh0'; 100% tru0'ng pM thông có phOng h9c bO môn, 
thit b phOng h9c bO mon và có dü trang thit bj day hçc theo quy dnh. 

(7,) Dam báo s lucmg giáo viên giàng day 0' tht cà cáo cp h9c; 
100% can bO quàn l, giáo viên dat  chun trInh dO dào tao  theo quy dnh. 

III. NHIM VTT VA GIAI PHAP 

1. Tang ctthng sty lãnh dio, chi dto cila các cp ily, chInh quyn, 
siy tham gia cüa h tMng chInh trj; nâng cao chat lu'çrng cong tác 
tuyên truyên, truyn thông v giáo dkic 

Cáo cp üy, t chirc dàng tip tic quán trit và chi dao  trin khai thrc 
hin có hiu qua Ngh quyt si 29-NQ/TW ngày 04/11/20 13 cüa Ban Chap 
hành Trung u'o'ng Dàng khóa XI Va cáo chinh sách c'ia Nhà nuó'c, cüa tinh 
nhm nâng cao nhân thTlrc cho can bO,  dáng viên, cOng chirc, viên chirc, 
ngu'0'i lao dOng và nhân dan v quan dim, chü truang dOi m0'i can bàn, 
toàn diên va vai trO, vj tn, thm quan tr9ng cüa vic nâng cao cht luçing, 
hiu qua giáo dic và dào tao. Ci the h0a cáo min e tiêu, nhim vini, giái pháp 
nâng cao chit 1ung giáo dc và dào tao  trong giai doan  2021-2025; dng 
th0'i, dua chi tiéu phát trin giáo dic và dào tao,  cOng tác khuyn hçc, 
khuyên tài, xây drng xã hOi  h9c  $p  vào chuong trInh hành dOng và nhirn 
vi phát trin kinh t - xà hOi  hang näm ciia dja phuo'ng. 

Mt trn T quc và các t chtrc chInh trj - xä hOi  cáo cp dy manh 
cong tác pM bin, tuyên truyn nOi  dung Nghj quyt dn can bO,  doàn 
viên, hOi  viên và các tang i0'p nhân dan, tao  sir dng thun xã hOi;  tang 
cuO'ng giám sat, phàn bin xä hOi  nhrn nâng oao hiu qua vic tniên khai 
Nghj quyt trong can bO,  dàng viên, doàn viên và nhân dan. 
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2. Bi mfri nii dung, phu'o'ng pháp giáo dic; nâng cao chat 
hry'ng, hiu qua giáo diic và dào tto 

Trin khai thrc hin thành cong Chu'ang trInh giáo dyc ph thông 
nãm 2018. Di mi manh me, dng b v nQi dung, hInh thirc, phi.ro'ng 
pháp day  hpc theo hrn9ng phát trin toàn din phâm chat và näng 1irc ngui 
h9c; m& rng hoat dng nghiên ct'ru khoa h9c, trang bt cho ngui h9c 
nhüng kin thiirc và k näng cn thik lien quan dn các linh vi.rc khoa h9c, 
cong ngh, ngh thuât, k thuât Va toán hoc; nâng cao chat luqng day h9c 
tin hçc, ngoai ngü & các co' so' giáo d11c. Chtl tr9ng giáo diic l tuâng, 
truyên thông, dao  drc, k5 näng song; phát triên toàn din "dirc, trI, the, 
mg" gän vO'i bôi däp tinh than yêu nuo'c, gi gin, phát huy các giá tn, itch 
sr, van hóa truyn thng, dm dà bàn sc dan tc. 

Tp trung xây dirng mOi truo'ng giáo dic an toàn, lành manh,  than 
thiên, ly ngixè'i hçc là trung tam; xây drng và phát huy các mô hInh 
tnro'ng hpc gn vo'i thirc tin nhu: "Truo'ng hpc nông trai",  "truo'ng hpc du 
itch", "truO'ng hçc hanh  phc"... và các phong trào "di mó'i, sang tao  trong 
dy và h9c", phong trào "thy CO thay di vi trung h9c hanh  phüc". 

Di mo'i cOng tác phát hin, tuyn chQn và bi duO'ng hQc sinh giOi, h9c 
sinh näng khiu theo hrnng lien thông tü' cp trung h9c co' so' dn trung hpc 
ph thông trên nn tang giáo diic co' bàn, toàn din và vüng chic. Xây dirng 
chInh sách mo'i chuyên gia, giáo su, phó giáo su tham gia bi duO'ng di 
tuyn tham dr các thi chon h9c sinh giOi cp quc gia, khu virc, quc th. 

Tip tic di mo'i cong tác kim tra, dánh giá, xp ioai h9c sinh; 
chuyn tr dánh giá kin thirc, k5 näng sang dánh giá nang lrc; xây dirng kê 
hoach giáo duc, th chirc kim tra, dánh giá, rtit kinh nghim tirng giai doan. 

Sr diing có hiu qua sách, thit bi. day  h9c duçic du Pr; xây drng tài 
lieu giáo dyc dja phuang dam bào tin die, cht lucing và hiu qua. Dy 
manh irng dyng cOng ngh hin dai  trong dào tao,  di mo'i, áp diing cong 
ngh s trong dào tao  dam bào nguo'i h9c có k5i näng chuyên mOn, k näng 
s, k nàng ngh, k5' näng kho'i nghip và ngoi ngtr. 

3. Phát trin giáo diic ngh nghip theo htróng lien thông, gn kt 
vth nhu câu cüa doanh nghip và thj trirông lao dEng 

Tip tiic thirc hin hiu qua cOng tác phân 1ung, djnh huáng ngh 
nghip, t chirc Pr vn v hgc ngh - vic lam; tu vn huó'ng nghip trong 
nhà truo'ng. Nâng cao hiu qua cong tác dr báo nhu cu nhân lirc thuc các 
linh vuc, ngành ngh, trInh d, nht là di vo'i nhU'ng nganh ngh mo'i. Phát 
trin h thng thông tin tht truo'ng lao dng, cung - cu nhân 11rc, vic lam; 
kt ni hiu qua thông tin cung - cu lao dng, dào tao  và sir dTng lao dng. 
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Khuyn khIch eác doanh nghip tham gia vào hoat dng giáo dye 
ngh nghip; gn kt giüa Ca s& giáo diic ngh nghip vó doanh nghip, tr 
cong tác tuyn sinh, dao tao, dào tao iai, thi.rc tp dào tao,  thrc hành san 
xuât, dn tuyn diitng và si1 ding lao ding. 

Di mó'i chucing trInh, phuang pháp giáo dic ngh nghip phñ hçp 
vó yêu câu thirc tin cüa tüng giai doan  phát triên theo huó'ng tiên tiên, 
hin dai.  Tang cuè'ng giáo due dao dirc, li song, the phong lam vic cOng 
nghip, k 1ut lao d5ng cho h9c sinh, sinh viên tai  các co' sO' giáo dye nghê 
nghip; 100% tru'O'ng h9c xay dirng và thrc hin b quy tc lung xi:r trong 
tru'O'ng h9c. 

4. Tip tic sp xp ming lu'ói, quy mô trithng, krp các ngành 
hçc, bc hQc bão dam hçrp 1, hoit dIng hiu qua, dáp frng yêu câu 
Hang cao chat lu'qng giáo dic và dào tio 

Tiêp titc rà soát, sp xp quy mô, mng luO'i tru'O'ng, ló'p bc hpc 
mrn non va ph thông d nâng cao chat lucng, hiu qua giáo diic; dam 
bào thixc hin tt Chuo'ng trInh giáo diic ph thông näm 2018; day manh 
phát trin các tru'O'ng, nhOm tré, lO'p mu giáo dan lip, tu thic; sp xp cáe 
truO'ng ph thông dan tOc  ni trü, bàn trü dam bào hgp l ye quy mô, phü 
hp diu kiên ca sO' 4t cht, nãng lye quàn 1 dé nâng cao chat lucing giáo 
due dan tc và tang tT l h9c sinh ngu'O'i dan tOe  thiêu s duc h9c tru'O'ng 
nQi trü, ban trlui. 

Sp xp CáC Ca sO' giáo dye ngh nghip theo htrO'ng dáp iurng nhu câu 
nhân 1ire cüa th truO'ng lao dung; bào dam ye quy mô, hçp 1 ye ca câu và 
ngành ngh, trmnh dO dào tao,  dáp 1mg yêu câu chuân hoá, hin dai  hoá. 

5. Phát triên dOi  ngU, nãng cao näng lu'c và phâm chat cüa can b 
quän 1, giáo viên, nhân viên trirông hQc 

Xây dirng dOi  ngü nhà giáo dU v s lucing, hgp l v Ca cu, bào 
dam v cht luang, dáp 1mg vO'i yêu cu nhim v1i, gop phn de lirc vào 
nhiêm vu di mO'i can bàn, toàn din giáo dye và dào tao,  phic vi sr 
nghip cong nghip hoá - hin dai  hóa dt nuó'c. Chü tr9ng cong tác dào 
tao, bM duO'ng, khuyên khich t1r bOi thrOng dê chuân hóa trInh dO dào tao 
và nâng cao näng lrc chuyên mOn, nghip vi cho giáo viên theo yêu câu 
di mO'i giáo dic. 

Dy manh  cong tác tuyên truyn nhm thay di v nhn thirc, 
thlurc trách nhim, nâng cao dao  dIre nhà giáo và trách nhim nêu guang 
cIra nguO'i thing du CáC ca sO' giáo dye và dào tao,  xây dirng dOi  ngü nhà 
giáo có bàn linh chInh trj vUng yang, có phrn chit và luang tam ngh 
nghip trong sang, có li sng và 1mg xli chun mrc, thrc sr là thm 
guang cho nguO'i h9c noi theo. 
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Thirc hin di mó'i cong tác dánh giá can b quân 1, giáo viên theo 
chuân nghê nghip, kt qua giáo dic và kêt qua thirc hin nhim vi dugc 
giao; gän kêt qua dánh giá hang nàm vó vic phân công, bO trI sap xêp, 
dào tao,  diào  tao 'a và bi dung di ngü. 

Thçrc hin dy dü và kp thii the ch d, chInh sách di vó'i can b, 
giáo viên, nhân viên trung h9c. Xây dirng các chInh sách dê thu hiit, trpng 
dung, dãi ng giáo viên giOi, can bO quân 1 giOi; tp trung thrc hin có 
hiu qua chInh sách tuyên diing giáo viên mOn Tiêng Anh chat lugng cao, 
dat chuân quOc té va nhUng sinh vién tOt nghip dai  h9c loai khá, giOi Ye 
giâng day tai  các truYng tr9ng diem ch.t lugng cao cüa tinh. 

6. Di mó'i co' ch tài chInh, nâng cao hiu qua các ngulmn 1irc dâu 
tu' cho giáo diic và dào tio, dy mtnh cong tác xã hi hóa giáo diic và 
dào tto 

Xây dung và hoàn thin h th6ng dnh mirc kinh t - k thu.t và tiêu 
chI, tiêu chun chit lucmg cüa djch vi cong giáo diic và dào tao;  phân phôi 
nguôn tài chInh cOng dam báo cOng khai, minh bach, tao môi tnrng canh 
tranh lành manh  gifla các co sO' giáo diic, dào tao  cOng 1p và ngoài cOng lip. 

Di mO'i phLrnng thic giao dçr toán kinh phi di vO'i các ca sO' giáo 
dic, dào tao  theo huO'ng Nhà nuO'c dt hang cung cap san phâm, djch vi 
trên co' sO' dnh mirc kinh tê - k5'i thut. Quân 1, sir diing hiu qua các 
nguOn kinh phi dugc giao chi cho sir nghip giáo dic và dào tao;  dam bào 
t 1 vOn dôi irng cüa dia phuo'ng cho các chirnng trInh, dé an, dr an theo 
quy dnh. 

Xây d'çrng, trin khai thirc hin hiu qua các d an v phát trin giáo 
dic và dào tao  giai  doan  2021-2025, xây drng truOiig dat  chuân quOc gia 
gãn vO'i xây dirng nông thOn mO'i, gop phn nâng cao chat lugng giáo diic 
và dào tao. 

Sir dçing hiu qua ngun içrc du tu cho giáo diic và dào tao;  trong 
do, tp trung nguOn lirc dâu tu cho the Co sO' giáo diic ngh nghip chat 
luçing cao; các ngành ngh dào tao dat chun trmnh d cp quOc té, 
ASEAN, quc gia, dào tao  ngh& dáp rng yêu cu phát trin kinh tê - xã 
hi cüa tinh và nhu câu cüa thj truO'ng lao dng. Chuyên dOi tO chc và 
hoat dông cüa cac co' sO' giáo diic ngh nghip cOng ip sang hoat dng 
theo co chê tr chü, tr chju trach nhim. 

Tuyen truyn sâu rng, nâng cao nhn thtrc cho can b quan 1, giáo 
viên, nhân viên truO'ng h9c, h9c sinh và cha m h9c sinh ye các chê d, 
chInh sách, các chü truong xã hOi  hóa trong linh vi1c giáo dçic và dào tao. 
Nghiên ciru ban hành co ch& chInh sách khuyên khIch xã hQi hóa giao dic 
và dào tao  trên Co sO' các quy djnh cüa Trung uang, thu hut các nhà du tu, 
các doanh nghip, don vj sir nghip ngoài cOng 1p tham gia vào cong tác 
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giáo diic dào tao  trén dja bàn tinh; khuyn khIch du tu' xây drng các ca só 
giào dye, dào tao  cht lugng cao. 

Xây di.rng các chInh sách vó'i hçc sinh bàn trü, h tr9' kinh phi phic 
vi chãm soc và quàn l' h9c sinh bàn trü; tip tiic thçrc hin tot các chê d, 
chinh sách di vi nhà trung, can bô quàn 1, giáo viên, nhân viên trung 
hpc và h9c sinh các truO'ng ph thông dan tc ni trü, phô thông dan tOc 
ban trü, h9c sinh ngui dan tOe  thiu s. 

7. Di mO'i cong tác quãn 1 giáo diic và dào to; tang cirông cong 
tác thanh tra, kim tra, giám sat; dy mtnh frng diing cOng ngh thông 
tin trong dty - h9c, quãn 1 giáo diic và dào tto 

Tp trung các giài pháp nâng cao hiu qua, hiu içrc cong tác quàn l 
trueing h9c, chi dao hoat dng  day  h9c; dy manh  giao quyn tr chü, ti 
chju trách nhim cho co' s& giáo dye và hiu tnrOng trong xây dirng, thirc 
hin k hoach  giáo dic. T chrc $p hun, bi duO'ng nâng cao näng 1i.rc 
quàn 1, quân tri trurng hçc cho can bO quán 1 và các dôi tuçing trong quy 
hoach can bO quàn 1 co' sO' giáo diic, dlào tao. 

Tang cu'O'ng cOng tác thanh tra, kim tra, giám sat vic thçrc hin 
nhirn vi cüa các co' sO' giáo due và dào tao;  nht là viêc thuc hin ch dO, 
chInh sách di vO'i nguäi day, ngui hpc; vic quàn 1 thrc hiOn ngân sách 
nhà ni..ró'c duçic cp, các ngun thu ngoài ngân sách; kjp thii phàt hin, 
ngãn chän, xü' 1 nghiêm các tp the, cà nhân vi phm hoc có càc hành vi 
tiêu cpc trong hoat  dng giáo dye, dào tao. 

TIch crc di mó'i cong tác kiêm djnh cht luvng  giáo dic và dào tao; 
dam bào cOng tác kim djnh cht lung giáo diic di.rc thrc hin bài bàn, 
nên nêp và hiu qua. 

Dy manh  rng dçing cOng ngh thông tin trong quàn l, diu hành và 
các hoat dng giáo dye và dào tao;  tIch crc chuyên dôi so gän vái phát 
triên mô hInh giáo dc thông minh, dáp irng yêu cu xây dçrng chInh quyn 
din tir và dO thi thông minh ca tinh. 

8. Dy mtnh cong tác khuyn hçc, khuyn tài; tang cu'ô'ng các 
giâi pháp xây diyng xä hi hçc tp 

MO' rng, nâng cao chat lucing phong trào khuyn hçc, khuyn tài, 
gop phn nâng cao cht lucing giào dc và dào tao.  Tip tyc triên khai 
phong trào hpc tp suet dO'i trong các gia dInh, dOng hp và cong dng, gn 
vói h9c $p và lam theo tu tuO'ng, dao  dñ'c, phong each Ho ChI Minh; xây 
di.rng cOng dan h9c tap, gia dInh h9c tap,  dOng hQ hçc tap,  cong dtng h9c 
tp (thôn, bàn, xóm, lang, t dan ph& xa, phuô'ng, thj trn), don vj h9c tp 
hoat dng thiêt thçrc, hiu qua. Tang cuO'ng cOng tác tuyên truyên ye hçc 
tp su6t dO'i, xây dçrng xã hOi  hpc tap. 



T/M TINH UY 
BI THU' 

9 

9. Cliii ding hi nhp và hçrp tác quôc tê trong giáo diic và dào to 

Thirc hin tM các chuang trInh hgp the quc t trong giáo diic và dào 
tao. Hcp tác dào to, bôi duO'ng chuyên mon và trInh d ngoai ngtt cho di 
ngü can b quán 1, giáo viên dê t.o nguôn nhân lixc có trInh d cao dáp 
irng yêu câu nhim viii. Trng bLróc phi hçip, lien kt vi các dan v giáo 
dic chat lucing cao, có uy tin dê h9c sinh chuyên, h9c sinh giOi, h9c sinh, 
sinh viên các co' sO' giáo diic ngh nghip ducic tiép cn vó'i phuo'ng tin, 
phuang pháp giáo diic hin dai  trên th giO'i. 

IV. TO CH15C THC mEN 
1. Các cp üy, chInh quyn, ban, ngành, Mt tran  T quc, cac tè 

chirc chInh tr - xã hi to chiirc quán trit, tuyên truyn sâu rng Nghj quyét 
nay den toàn th can b, dâng viên và nhân dan; xây drng chuang trinh 
hành dng, kê hoch ci the, phñ hcip vái dc diem tInh hInh, chirc näng, 
nhim vi ciia ngành, dja phuang, dan vj d t chirc th?c hin. 

2. Bang doàn Hi dng nhân dan tinh, Ban can sir dang Uy ban nhân 
dan tinh chi dto nghiên ciru diêu chinh, bô sung hotc xây drng mó'i CaC Ca 
ché, chInh sách; bô trI ngân sách dê trin khai th?c hin các dê an, chuang 
trInh, kê hoach và các ni dung nêu trong Nghj quyêt. 

Ban can si dâng Uy ban nhân dan tinh chi do xây dçmg, ban hành 
Chuang trInh hành dung th'çrc hin Ngh quyt, trong do xac djnh rO các ni 
dung c1.i the cn thirc hin, phân cong nhim vi chi ti& cho các Ca quan, dan 
vj có lien quan gän vâi 1 trInh thixc hin, yêu câu kêt qua san phâm dâu ra 
dam bào thirc hin thing igi mic tiêu Nghj quyt. 

3. Ban Tuyên giáo Tinh u chii tn, phi hgp vâi các Ca quan lien 
quan huóng dn vic quán trit, tuyên truyn và triên khai Nghj quyêt; 
thuO'ng xuyên theo dOi, dOn d6c và kim tra, giám sat vic thirc hin Nghi. 
quyêt, dnh k5i báo cáo Ban ThuO'ng v11 Tinh u' và Ban Chap hành Dáng 
bô tinh. 

Nghj quyt nay ph bin dn chi b. 

Noi nhân:  
- Bô ChInh tij, Ban BI thu TW (báo cáo), 
- Các Ban dãng, Van phàng TW (báo cáo), 
- Các d/c TJy viên Ban Chp hành Dáng bO tinh, 
- Các dáng doán, ban can sir dãng, 
- Các so, ban, nganh, doàn th tinh, 
- Các huyn, thj, thành uy, dáng iy trVc thuc, 
- Lãnh dao, chuyn viên VPTU, 
- Luu Van phOng Tinh Oy. 

DDurcDuy 
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