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CHL'(JNG TRINH HANH BONG 
CUA BAN CHAP HANB BANG BO THANH PHO YEN BAT KFOAXX 
thijc hiçn Ngh quyet so 22-NQ/TU, ngay 20/01/2021 cua Ban Chap hanh 
Bang b thih Yen Bái khóa XIX v mt s nhim vii, giái pháp nâng cao 

chat lirç'ng giáo diic và dào to giai don 2021-2025 

Thirc hin Nghj quyêt s 22-NQ/TU, ngày 20/01/2021 cüa Ban Chp 
hành Bang b tinh Yen Bái khóa XIX v mt s nhim vi, giãi pháp nâng 
cao cht krng giáo diic và dào tao  giai  doan  2021-2025, Thành üy Yen Bái 
xây drng Chuong trmnh hành dng vOi nhüng nii dung ciii th sau: 

I. M1JC BId , YEU CAU 

1. Myc dIch 
Nhtm to sir thng nht trong vic quán trit, chi dao Va trin khai cii 

the hoa cac nçi dung thirc hiçn Ngh quyet so 22-NQ/TU, ngay 20/01/2021 
cüa Tinh üy Yen Bái ye mt so nhim vii, giãi pháp nâng cao chat 1ucng giáo 
d1ic và dào tao  giai  doan  2021-2025. 

P. f • r A A Nang cao nang 1irc quan ly nha nuoc, nang 1irc dieu hanh dap ung yeu 
cu thirc hin thng 1i miic tiêu, nhim vii Nghj quyt s 22-NQ/TU, ngày 
20/01/2021 cüa Tinh Uy Yen Bái. T.p trung huy dng ngun 1rc d xây drng 
co so vat  chat, dau tii trang thiet b1 dy hoc cho cac nha truong nham nang 
cao chat lucing giáo diic dào tao  cüa thành phô. 

A A 2. Yeu cau 
, , 

Barn sat miic tiêu, chi tiêu, nhim v11 Nghj quyêt so 22-NQ/TU, ngày 
20/01/2021 cüa Tinh üy Yen Bái. Cii th hóa các miic tiêu cüa Nghj quyêt 
bang dê an, chuong trinh, kê hoach  cUa don vj, dja phuang. Triên khai các 
miic tiêu, giãi pháp dt phá, phü hçrp vOi yéu c,u nhim v1i trong giai doan 
mOi, cii the hóa cac co chê chInh sách d thirc hin miic tiêu Nghj quyêt. 

II. NIIIM V1j 
1. Nhim viii chung 

• fl •fl 9 . . 9 , 

Thirc hiçn hieu qua Ngh quyet so 29-NQ/TW, ngay 04/11/2013 cua 
Ban Chip hành Trung uong Bang khóa XI; Nghj quyt s 22-NQ/TIJ, ngày 
20/01/2021 cüa Tinh üy Yen Bái; Chi.rcing trInh giáo dçic ph thông näm 



2 

2018, tao  chuyn bin can bàn, manh  me v cht 1ung, hiu qua giáo dc và 
dào tao,  chU tr9ng nâng cao chat luqng giáo dc toàn din. Chuyên di qua 
trInh giáo dic tr truyn thi.i kin thirc sang phát trin phm chat và näng lijc 
ngithi h9c; coi trçng giáo dic l tuâng, truyn thng, dao  dIrc, 1i sang, nng 
lirc và k5 nàng thc hành, vn diing kin thirc vào thirc tin nhäm gop phân 
tao ngun nhân 1irc có cht luçing dáp rng yêu cu phát trin cUa thành ph. 

Dam báo các diu kin nâng cao chat h.rçmg, chu.n hóa, tirng bi.râc hin 
dai hóa, mô rng xã hi hóa va hi nhp quc t trong linh virc giáo dic và 
dào tao.  Xây dirng môi tnthng giáo di1c và dào tao  lành  manh,  van minh, than 
thin; xây drng tnring h9c hanh  phüc, tnx?rng trQng dim chit luçing. 

Xây drng ngun nhân 1irc có phm ch.t, näng hrc, trInh d chuyên 
mon, k näng ngh nghip, phong cách lam vic chuyên nghip nhm hInh 
thành ngun nhân lire có ch.t h.rçxng, nht là di ngü nhân lire  cht h.rçing cao, 
gop phân nâng cao näng suât lao dng, chuyén djch ca câu kinh té, ca câu lao 

A A A A A dçng, thuc day phat trien kinh te - xa hpi cua thanh pho. 

Phân dâu den nàm 2025, thành phô Yen Bái trâ thành don vj khá so vâi 
thành phô trung tam cüa các tinh lan cn ye chat hxqng giáo dçic và dào tao. 

9 A A 9 A A ) r p A 

Dam bao on dnh quy mo tri.rong, lap; d9i ngu can b9 quan ly, giao vien, 
nhân viên dat  trInh d chuân và trên chun; nâng cao chat krcing giáo diie các 
b.c h9c, chuitrng phát trin giáo dic mUi nhçn... gop phn hoàn thành Nghj 
quyet Dal  hçn  dai  bieu Bang b9 thanh pho Yen Bai lan thir XX, nhiçm ky 
2020 - 2025. 

2. Nhiçm vi ciii the den nam 2025 

(1) Di v&i giáo c4w rnm non. Huy dng 35% tré trong d tui nhà tré, 
98% tré em trong d tuôi mâu giáo ra 

lop; 
100% nhóm, lap hçe 2 buoi/ngay. 

T' l tré suy dinh dirOng th nhç can, th thp côi giàm bInh quân 0,3%Inäm. 

(2) Dôi vái giáo dycphô thông: 
.2. n 2.. , 

- Giao d%ic tieu bce: Huy dçng 100% tre 6 tuoi vao lap 1; 100% hc 
sinh hçc 2 bui/ngày; t l hc sinh hoàn thành cp hçc 99,5% tth len; 100% 
hçc sinh ti'r lap 3 dn 1cp 5 duçic h9c mon Ting Anh, Tin hçc. 

- Giáo dçic trung hc co sà: Huy dng 100% tré hoàn thành chuxing 
9 A 9 P 9 A 9 9 A 7 A 9 

trrnh tieu hçc vao lap 6; ty lç hçc sinh hoan thanh cap hc 99,8% tra len; ty 
l hc sinh tot nghip trung hçc co sa vào hçc trung hc pht thông dat  80%, 
hçc giáo d%ic ngh nghip dat  15%. 

- Giáo diic trung hc ph thông: T' l hc sinh hoàn thành c.p hc 
98% trâ len; t' l hc sinh tét nghip trung bce ph thông dat  mirc khá trong 
khu virc, bang t l trung bInh cüa Ca ni.rac; t' l hçc sinh tt nghip vào hc 
giáo diic nghe nghip dat  33% và hc dai  hc  dat  50%, 
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diic rnui nhQn: Hang nàrn 66,8%hçc sinh trung hçc Co sâ d%r thi 
d.t giai h9c srnh gioi cap tinh cac mon van hoa; 60/0 hçc sinh trung hQc pho 
thông d thi dt giái hçc sinh giói cp quc gia các mon van hóa; có hc sinh 
tham gia di tuyn quc gia dir thi Olympic khu vrc và quc t. 

- Giáo d%ic thiiông xuyên: Thu hut tr 12% hçc sinh tth len tt nghip 
trung hçc co sâ vao hçc chi.xcing trInh giáo diic thuô'ng xuyên cp trung hçc 
ph thông; tr 90% hçc viên trâ len vra hçc vn hóa, vra hçc ngh. 

(3,) Di vó'i giáo dyc ngh nghip. T' 1 lao dng qua dâo tao  dt trên 
87,5%, trong do t' 1 lao dng qua dâo tao  có bang cp, chüng chi dat  68,1% 
trâ len. 

(4) Thành ph duy tn và nâng cao cht hrçing ph cp giáo diic mm 
non cho tré 5 tui, ph cp giáo din e tiu h9c mirc dO 3 và ph cp giáo dine 
trung hc co sâ mCrc dO 3 a 100% dan vj cap xä, phithng. 

A A A A (5,) Cung co, nang cao chat li.rqng cac trixong dat  chuan quoc gia; duy 
S A 0 • " " " • 0 A 

tn, xay drng 82,4 /o truong mam non, pho thong dat  chuan quoc gia. 100/o so 
tnrông tham gia xây dirng trixông hçc hanh  phiic. 

(6) Dam bão t1 01 phông hçc/lóp di vth cp mm non, tiu h9c; t 
1 phông hçc kiên cô cUa giáo dine  mâm non, phô thông dt 100%; 100% 

S A A S A A A S A A S S 

trixong pho thong co phong hçc bç mon, thiet b phong h9c b9 mon va Co du 
danh mine  thit bj day  hQe theo quy djnh. 

(7,) Dam bão s lung giáo viên giàng day  tht cà eác cp hçc; 100% 
can bO quãn l, giáo viên dat  chuAn trInh dO dào tao  theo quy djnh. 

(Co phy lyc chi tièt kern theo) 

III. GIAI rnA 
1. Nhóm giãipháp chung 
1.1. Tang cucng sr lanh dgo, chi dgo cua cac cap uy, c/nnh quyen, 

sy' (ham gia cüa /i th6ng chInh tn; nâng cao ch6t lwing cong tdc tuyen 
truyên, truyên thông ye giáo dyc 

A.

Cac cp üy, th chi'rc dâng tip tine  quán trit và chi dao  trin khai thinrc 
hiçn co hiçu qua Ngh quyet so 29-NQ/TW, ngay 04/11/2013 cua Ban Chap 
hành Trung ixong Dãng khoa XI; Nghj quyt s 22-NQ/TU, ngày 
20/01/2021 cüa Tinh Uy Yen Bái và các chInh sách cüa Nhà mxOc, cüa tinh, 
thành ph nhm nâng cao nhn thirc cho can bO,  dãng viên, cong chirc, viên. 
chüc, nguai lao dng và nhân dan v quan dim, ehü truong di mai can 
bàn, toàn din vai trô, vj trI, tam quan tr9ng cüa vic nâng cao chat lisgng, 

• fl P S S A P F A A 9 P hiçu qua giao dinic  va dao tao. Cini the hoa cac mine  tieu, nhiçm vi, giai phap 
nâng cao chat luqng giáo dic va dào tao  trong giai doan  2021-2025 phñ hvp 
vth don vj, dja phuong. 
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Nâng cao näng 1irc quàn l, diu hành và hiu qua quán 1 nba nuâc 
cüa c.p xã, phix?mg trong phát trin giáo diic va dào tao;  dng th?ii, dua chi 
tiêu phát trin giáo d%lc và dào tao,  Cong tác khuyn h9c, khuyên tài, xây 
dirng xä hi hQc tp vào chrong trInh hành dng và nhim vii phát trin kinh 
tê - xã hi hang näm cüa dja phucmg. 

M.t trn T quc và các t6 chirc chInh trj - xã hi các cp d.y manh 
cong tác ph bin, tuyên truyn nOi  dung Nghj quyt dn can bO,  doàn viên, 
hi vien va các tang lop nhân dan, tao  sir dng thu.n xa hi; tang cu?ing giárn 
sat, phàn bin xã hi nhm nâng cao hiu qua vic trin khai Nghj quyêt 
trong can b, dãng viên, doàn viên và nhân dan. 

1.2. DJi môi cong tác quán lfl; tang cu'ó'ng cong tác thanh tra, kilm 
tra, giám sat; dy mznh áng ding cong ngh thông tin trong diy - h9c, 
qudn 1j5 gido dyc và dào 4io 

Tp trung các giài pháp nâng cao hiu qua, hiu lirc cong tác quàn 1' 
tnrô'ng hçc, chi dao  hoat dng day h9c; d.y manh  giao quyn t%r chü, tir chju 
trách nhim cho co stY giáo dic va hiu truOng trong xây dung, thirc hin k 
hoach giáo diic. T chüc tp hu.n, bi dtrng nâng cao näng lirc quân li', 
quãn trj trithng hc cho can b quân l và các di tircxng trong quy hoach  can 
bO quãn l' ca sâ giáo diic, dào tao. 

Tang cuông cong tác thanh tra, kim tra, giám sat vic th%rc hin nhim 
vi cüa các ca sâ giáo diic và dao tao;  nht là vic thirc hin ch d, chInh 
sách di vói ngixôi day, ngithi hçc; vic quân l thirc hin ngân sách nhà 
ni.râc thrqc cp, cac ngunthu ngoai ngân sách; cong tac tuyn sinh; kjp thai 
phat hiçn, ngan ch?n, xu ly nghiem cac tap  the, ca than vi pham hoac co cac 
hành vi tiêu circ trong hoat dng giáo d%lc, dào tao. 

TIch crc di mth cong tác kim djnh ch.t li.rcng giáo diic và dào tao; 
dam bão cong tác kim djnh ch,t hxçmg giáo diic dixçic thixc hin bài ban, nn 
nêp và hiu qua. 

A P A A A P P A Day manh  ung ding Cong nghe thong tin trong quan ly, dieu hanh va 
các hoat dng giáo diic và dào tao  (day - hçc, kim tra dánh giá hçc sinh...); 
tIch CrC chuyn di s g.n vói phát trin mO hInh giáo dic thông minh, dáp 
img yêu câu xay dirng chinh quyén din tir va dO thj thông minh. Triên khai 
van ban din tir và sr diing h thng e-office cUa B Giáo diic va Dào tao; 
phn mm ca s& d lieu ngành quân 1 d lieu nhà trithng lien thông tü c sa 
giáo diic dn B Giáo diic va Dào tao;  sr ding phn mm quân l nhà 
trixông, sè, dim din ti'r, hQc ba din tir và trin khai giái pháp trao dM thông 
tin v hçc tp, rèn luyn vth phii huynh h9c sinh qua OTT', e-mail, website. 
Trin khai website giáo diic theo Thông tu s 53/2012/TT-BGDDT, ngày 
19/12/2012 cña B Giáo diic và Dào tao.  Thirc hin the djch vi cong trirc 
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tuyn lien quan ctn giáo dic. Trin khai h9p trirc tuyên gifla ca quan quán l) 
giáo diic vâi các cci sâ giáo diic. 

1.3. Nâng cao hiu qud các nguEin 14rc thu tw cho giáo dic và dào, 
4zo, day mznh cong tác xâ h(3i hóa giáo dyc và dào 4io 

Thirc hin phân b ngun tài chInh cong dam bâo cong khai, minh 
bach, tao môi trithng canh  tranh lành manh  gifra cac ca s giáo dic, dào tao 

A A • A A . . . . r cong lap va ngoai cong lap. Tiep t%ic thirc hiçn doi mai phuong thuc giao dr 
toán kinh phI di vói cac Ca s giáo dic, dao tao  theo hithng Nhà nithc dt 
hang cung cap san phâm, djch vi trên ca si djnh mIre kinh tê - k5' thu.t theo 
quydjnh. Quàn 15', sIr diving hiu quâcác ngun kinh phI dirçc giao chi cho sir 
nghiep giao diic va dao tao.  Thrc hiçn bo fri kinh phi, long ghep cac chrang 
trInh, dr an, huy dng các ngun hrc du tix xây drng, slra chta Ca sà 4t 
chat truông, lop hçc, mua sam trang thiêt bj day  h9c. 

Tp trung tuyên truyn sâu rng, nâng cao nhn thlrc cho can b quán 
15', giáo vien, nhan vien trIxng hçc, hçc sinh và cha mc hçc sinh v các ch 
d, chInh sách, các chü tri.rang xã hOi  hóa trong linh virc giáo diie và dào tao. 
Khuyn khIch các hoat dng xã hi hóa giáo dic Va dào tao  trên ca s& cac 
quy dnh cua Trung iiang, cua tinh, thu hut cac nha dau ttr, cac doanh nghicp, 
don vj sr nghip ngoài cong 1p tham gia vào cong tác giáo d1ic dào tao  trên 
dja bàn thành ph. 

1.4. Phdt trin d3i ngü, nâng cao náng 4rc và phm chat cüa can b3 
quán lj, giáo viên, nhân viên trw?rng h9c 

Xây dimg di ngü nhà giáo dli ye so hrcing, hçrp 15' ye co câu, bào dam 
v ch.t hxcing, dáp 1mg vth yêu cu nhim vi trong tInh hInh mâi. ChIt trong 
cOng tác dào tao,  bi duOng, khuyn khIch tçr bi duong d chun hóa trmnh 
d dào tao  và nâng cao näng lrc chuyên môn, nghip VIJ cho giáo viên theo 
yêu câu dôi mdci giáo dic. 

H&ng näm, quy hoach, sp xp can b quân 15', giáo viên mt cách hçip 
15'; b trI giáo viên tré có thành tich xut sc trong qua trInh thc hin nhim 
vilàm can b c&cán va b nhim can b quãn 15' eác nhàtrix&ng. B trI giáo 
vien Tieng Anh gioi chuyen mon va nhung giao vien la srnh vien tot nghiep 
dai hçc  1°a  khá, giOi giàng day tai các trtthng trçng dim v cht luçing cIta 
thành phô. 

D.y manh  cOng tác tuyên truyn nhm thay di v nhn thlrc, 5' thlrc 
trách nhim, nâng cao dao  dIre nhà giáo va trách nhim nêu guong cIta ngu?ii 
dlrng du các co s& giáo diic và dào tao,  xây dirng dOi  ngU nhà giáo có bàn lTnh 

r A A A A A P chrnh trl vixng yang, co pham chat va lirong tam nghe nghiçp trong sang, co loi 
sng và 1mg xlr chun mirc, thirc sr là tm gucing cho ngiRii h9c noi theo. 
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Thirc hin di mói cong tác dánh giá can b quãn 15', giáo viên theo 
chun ngh nghip; sr diing kt qua dánh giá can b quãn 15', giáo viên, nhn 
viên hang närn d phân công, b trI côngvic, dao tao,  dào  tao lai Va bôi 
diicmg dci ngu. Bao dam day du va kp thai cac che d, chrnh sach doi vai 
can bO,  giáo viên, nhân viôn tnthng hçc theo quy djnh. 

2. Mt s giãi pháp cit th 
2.1. Nang cao tj l huy d5ng Ire và chit lwpnggiáo dic mm non 

Rà soát, s.p xp quy mô, mng 1u&i trithng, lap, nhóm tré bc hc mm 
non, khuyn khIch các t chrc, cá nhân thãnh 1p các nhóm trO, tru?Yng tix 
thic d dáp i'rng nhu c.0 cUa nhân dan, tang t5' 1 trO em duçic ra lap. TniOc 
mat xem xét thành 1p Tnrng Mâm non Cong Dông tir Nhóm tré Cong Dông 
thuc Trung tam Ho trçl phii nfr tinh Yen Bái tai  phithng Yen Thjnh; tao diêu 
kiçn ma r9ng quy mo cac nhom tre ngoai cong 'ap.  Xay d%rng Tnrang Mam 

A P. P. P 

non Bong Sen thanh trixang trcng diem ye chat 1ucng. Tang cixcmg cong tac 
quàn 15', chi dao,  bâo dam xây d%mg cânh quan môi tr1xng giáo diic xanh, 
sach, dçp, an toàn, than thin nh.m tao  sir tin trâng cUa cac b.c phi huynh, 
tang t5' 1 huy dng tré trong d tui ra lap dat  miic tiêu ph cp giáo dc và 
mic tiêu cUa Nghj quyêt. 

Di mó'i phixcing pháp, hinh thirc t chirc hoat  dng chäm sóc, giáo dic 
tré theo quan dim "giáo dic 1.y tré lam trung tam". Xây dirng "trirông hc 

, ,, , •, A P •P. P -. • hanh phuc trong cac ca sa giao diic mam non vai tieu chi cot loi la yeu 
th.rang, an toãn và ton trçng", thay di tis duy cüa di ngü can b quán 15' Va 
phisang phap day  hc cua giao vien de xay drng truang hçc hanh  phuc. Doi 
mói manh  m, dng b v ni dung, hInh thrc, phuong pháp day  hçc theo 
huóng phát trin toàn din phm chat va näng 1rc ngr?ii hçc, bi dp "drc, 
tn, th& mg" g.n vOi gui gin, phát huy các giá trj ljch sir, van hóa truyn 
thng, d.m dà bàn sc dan teic,  hithng t&i xây drng con ngu?i Yen Bái "Than 
thin, doàn kit, sang tao,  hi nhp". Nâng cao cht luqng chäm sóc, giáo diic 
tré khuy& t,t, tré suy dinh duOng nhm giãm t5' l suy dinh duOng tré em. 
Tip tic d.y mnh các hoat  dng hçrp tác vói thnh ph Chevilly-Larue (Cong 
hèa Pháp) trong hoat  dng phông chéing suy dinh dixong tré em tai  các tnx&ng 
mm non thuc 06 xã và 02 phuOrng (Hqp Minh, Nam Ci.ring) cüa thãnh ph 
Yen Bái. 

2.2. Nâng cao chit lunggiáo dicph thông 
Sap xêp quy mô, mng hrai truàng, lOp bc phô thông dê nâng cao chat 

hxçing, hiu qua giáo diic. Thành l.p Tnring TH&THCS Nam Cu&ng trên ca 
sO Trumg Tiêu hc Nam CuOng nhm giám áp 1irc v quy mO cho truOng 
THCS Lê Hông Phong; quy hoch, xây dirng t?i  dja dim mOi Tri.thng Tiu 
hc Yen Ninh, THCS Yen Ninh nhim giám áp 1irc tuyn sinh cho các trung 
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trén dja bàn các phi.thng Nguyn Thai HQC, Minh Tan. Xây drng các trir&ng: 
Tiêu hçc Nguyn Thai Hoc, Tiu hçc Kim Dng, THCS Lé Hng Phong, 
THCS Yen Thjnh thành tnthng trçng dim chat krçing. 

Trin khai thrc hin thãnh cong Chucmg trInh giáo diic ph thông nm 
2018. Di mói mnh me, d6ng b v ni dung, hInh thirc, phucng pháp day 
hçc theo huOng phát trin toàn din phm chtt và nang 1rc ngithi hçc; ma 
rng hoat  dng nghiên ci'ru khoa hçe, trang bj cho ngui h9c nhtfng kin thüc 
và k nng cn thit lien quan dn các linh virc khoa hçc, cong ngh, ngh 
thuat, k5' thut và toán h9c; nâng cao chat lucing day hçc tin h9c, ngoi ngft a 
các cci sr giáo diic. ChU trQng giáo diic 1 tix&ng, truyn thng, dao  due, k 
nng sng; phát trin toàn din "thrc, trI, th& m5" gân vài bi dp tinh thin 
yeu nixâc, gii gin, phát huy các giá trj ljch si'r, van hóa truyên thông, d.m dà 
bàn sc dan tc trong nhà tri.r&ng. Lng ghep ni dung giáo diic v thich irng 
và i'rng phó vth bin di khI hu, nâng cao thtrc tit kim näng hxqng, bào v 
môi trung, bão v an toàn bàn than; tIch hqp ni dung hçc tp và lam vic 

A r S •A - 

theo tu tuong, dao  dire, phong each Ho Chi Minh phu hçrp, hiçu qua. Tang 
cuông phát hin sam d can thip, dam bào giáo diic hôa nhp có cht hrçing 
cho tré em có hoãn cãnh dc bit và tré khuyt tat. Dam bão thirc hin chê d 
chInh sách cho tré và giáo viên day  tré khuyt tt trong các c sa giáo dic. 

Tip ttic thirc hin di mói sinh hoat  chuyOn môn, nãng cao hiu qua 
hoat dng di ngü giáo viên c& can, thng cuông sinh hoat chuyOn mon theo 
ci1m tri.thng d h trçi, tháo gc nhttng khó khän trong vic thirc hin chiwng 
trinh giáo dic phô thông 2018. Tiêp tic dôi mói cong tác kiêm tra, dánh giá, 
xp lOai  hçc sinh; chuyn ti'r dánh giá kin thi'rc, k5 näng sang dánh giá nng 
lirc; xay drng k hoach  giáo dic, t chüc kim tra, dánh giá, rut kinh nghim 
trng giai doan.  Các c sa giáo diic thirc hin cOng tác cam kt chat luçmg giáo 
diic theo djnh huâng: Hçc sinh cam kt vOi nhà trixông, nhà truông cam kt 
vói phông Giáo diic và Dào tao;  dung kt qua thrc hin cam kt chit luqng là 
tiêu chI d dánh giá, xp l°ai  can b quan 1, giáo viên các nha trithng. 

T.p trung xây drng mOi tnrO'ng giáo dtc an toàn, lành manh,  than 
A A S S A A 5 A S S thiçn, lay ngtrrn hc la trung tam; xay dmg va phat huy cac mo hinh truong 

hçc g.n vâi thirc tin nhu: "Tru&ng h9c nông trai",  "tnthng hçc du ljch", 
"tru&ng hpc hanh  phüc"... và các phong trào "di mâi, sang tao  trong day và 
hçc", phong trào "th.y CO thay di vi truông hpc hanh  phuc". Co bin pháp 
tIch circ giâm thiu tInh trng bao  lrc hc dir?ng; phông chng dui nuac va 
tai nan  thuang tIch; dam báo v sinh an toàn th%rc ph.m, phông chng djch 
bnh cho hoc sinh. 

Di mói cong tác phát hin, tuyn chçn va bi during h9c sinh giói, hçc 
sinh näng khiêu tr các lap dâu cap trung hc co si trên nên tang giáo diic co 



8 

bàn, toàn din và vüng chic. Thirc hin hçip tác gira phông Giáo diic và Dào 
tao, các tru&ng THCS vâi các trithng THPT trên dja bàn, dc bia là Tnrng 
THPT Chuyên Nguyn Tt Thành trong cong tác bi dixOng h9c sinh näng 
khiêu, hçc sinh giôi, h9c sinh di,r thi các cap. 

Sr ding có hiu qua ca si vat  chit, sách, thit bj day hçc duqc du tu, 
dc bit là 385 b thit bj dy hçc thông minh duçic trang bj tai  các phông 
hçc bc tiu h9c và trung hçc Co sr cUa thành pM. Dy manh  üng diing cong 
nghhindi,công ngh s trong dào tao,  dam bào ngi.ri hçc có k5 nàng 
chuyen mon, ky nang so, ky nang nghe, ky nang khoi nghiep va ngoal  ngu. 

Mr rng, nãng cao ch.t hrqng phong trào khuyn hçc, khuyn tài, gop 
ph.n nãng cao ch.t hrcing giao diic Va dào tao.  Hi khuyn h9c chñ dng phôi 
hçrp vm cac doan the, to chuc chrnh - xa hçi tiep tiic trien khai phong trao h9c 
tap su& dà'i trong cac gia dInh, dông h9 và cong dng, g.n vói hçc tp và lam 
theo tr tuong, dao  duc, phong each Ho Chi Mmh; day m?nh  cong tac tuyen 
truyn, vn dng, phát frin hi vien va trin khai phong trào thi dua xây drng 
gia dInh, dông h9 h9c tsp, cong dng hçc tp gn vOi cuOc  vn dng xây drng 
nông thôn mth; xây drng cong dan hc t.p, gia dInh hc tip, dông hQ h9c tsp, 
cong dng hçc tip, dcm vj hçc tp hoat  dng thit thirc, hiu qua. 

Duy tn và nâng cao hiu qua hotdng 15 hQi khuyn h9c Ca sâ cUa 15 
don vj xä, phuông; vâi 169 chi hOi  (gom các chi hOi  trong các to dan phô, 
thôn cña các xã, phixô'ng và các nhà trixng); 60 ban khuyên h9c tai  các xA, 

S S A S 7 5 A S phiiong va co quan trirc thuçc Thanh uy, UBND thanh pho Yen Bai. Duy tn 
41 dông h9 h9c tip, 123 cong dng hpc tp trong các hi dng hucrng, Co 

quan, don vi thuc dja ban thanh phô Yen BáivOi 35.298 hi vien. Tiêp tic 
thirc hiçn thi diem mo hrnh Cong dan h9c tap  va Don vl h9c tap  tren 03 
thôn, tO dan phô (thôn Thanh Son, xä Tuy Lc; to dan phô DOng Phü, 
pht.ring Nam Cxông; t dan ph6 s 10, phing Dng Tam) và 05 don vj 
(gm phông Giáo dic và Dào tao;  phOng Lao dng, Thuong binh và Xã hOi; 
Trung tam Truyên thông và Van hóa thành phô, Truông THPT Hoàng QuOc 
Vit, Trtràng THCS Quang Trung). 

Nâng cao ch.t luçing hoat  dng cUa trung tam hc tp cong dng 15 xâ, 
phuing; xây drng trung tam h9c tp cçng dng phumg Nguyn Thai Hçc Va 
trung tarn hçc tp cong dng xa Tuy LOc  lam mô hinh dim d các xã, 
phirong con lal  den hçc tap  kinh nghiçm. 

Xây dmg mOi tnrông hçc tp su& di tai  noi lam vic dáp 1mg các 
yêu cau v näng sut, hiu qua, chu.n mrc dao  di'rc Va tác phong van hóa 
ngh nghip. Yêu eu mi cong dan có nghTa vii và trách nhim hçc tp 
thithng xuyên, h9c su& di, tan  d%lng mci co hi hçc tp d trà thành cong 
dan so, cong dan hc tap  toàn cu. 
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2.3. Cüng c6, nâng cao chat 1w9?zg cdc trithng dgt chun quc gia 
Trin khai thrc hin hiu qua các D an: Nâng cao chit hxqng giao diic 

va dao tao  thanh pho Yen Bai giai doan 2021-2025; xay drng tnrang dat 
chuân quôc gia g.n vi'ii xay dirng nông thôn mói. Duy trI, cüng c ch.t lirgng 
cüa 38/40 truông dã dt chu.n quc gia (14 trithng mm non, 08 tnr&ng tiu 
hçc, 05 truông THCS, 07 tru?mg TH&THCS, 04 trithng THPT); tp trung 
xây dirng các trithng trong l trInh dat  chun quc gia dn näm 2025 (xay 
dirng Tnring THPT Hoàng Qu6c Vit dat  chu.n quc gia näm 2021; Tn.rô'ng 
Mm non Yen Ninh dat  chun quc gia näm 2022; trueing mm non Sunrise 
và Tri.rng Mâm non Rainbow dat  chu.n qu6c gia nàm 2024). 

2.4. Phát trkn giáo dic ngh ngh4p theo hithng lien thông, gin kêt 
vói nhu cãu cüa doanh nghip và thj truông lao d5ng 

Tuyên truyn sâurng, thung xuyén, lien tiic duâi nhiéuhInh thirc 
nham nang cao nhan thuc cua cac cci so giao d%lc pho thong, co so giao diic 
thu&ng xuyên, Ca só giáo d%ic ngh nghip, cha mc hçc sinh, hpc sinh Va CáC 
t.ng lop nhãn dan v nghia, tm quan trçng cUa giáo diic hrnSng nghip và 
djnh hix6ng phân luông h9c sinh sau tOt nghip THCS, THPT phü hqp nhu 
c.0 thj tril&ng lao dng, tuyn sinh; t.n diing các chInh sách uu dãi trong hçc 
ngh, tu v.n huOng nghip hçc ngh& vic lam... tai  các dja phuong. Dua 
nhim v1i, chi tiêu v giáo diic huOng nghip va phân 1ung h9c sinh ph 
thông vào chü truang, k hoach  phát trin kinh t - xA hi cüa thành ph; tang 
cuông vai trô lãnh dao,  chi do cüa thành ph trong cong tác giáo ditc hirOng 
nghip, djnh huOng phân lung h9c sinh sau tt nghip THCS và TIHPT. To 
chirc các hoat  dng tuyên truyn v giáo diic hirOng nghip và djnh huOng 
phân lung cho hQc sinh ph thông nhu: T chirc hoat  dng ngoi khóa, tham 
quan, trãi nghim tai  CaC CO SO dào tao,  co sO san xuât, doanh nghip, nông 
trai; tt chirc ngày hi ti.x v.n, huOng nghip, tuyn sinh, vic lam; thi tim hiêu 
v th giOi ngh nghip; t chirc hoat  dng tça dam, giao luu cüa hyc sinh, 
giáo viên, can bO quãn l cac co sO giáo diic vOi các nhà quãn l, chuyên gia 
tix v.n, doanh nhân, nhUng nguYi thành dat  trong các linh vrc nghê; to chirc 
kt ni gila nhà trithng ph thông vói các truOng dai  hpc, cao d.ng, trung 
c.p trong và ngoài tinh. 

Nângcao hiuquã cong tác drbáo nhu c.0 than lire thuc cac linlvrc, 
nganh nghe, trrnh d9, that la doi voi nhung nganh nghe mal. Phat trien hç 
thng thông tin thj tri.rOng lao dng, vic lam; kt néi hiu qua thông tin cung - 
c.0 lao dng, dào tao  và scr diving lao dQng. Tang cu?mg tp hun, bi duo'ng 
chuyén mon nghip vii cho dOi  ngü giáo viên lam cong tác giáo dc hirOng 
nghip v kin thiirc, k5' näng, phuong pháp tu vn. Djnh huOng cho hQc sinh 
1ira chçn ngành ngh phii hçrp vOi sirc hçc, näng lirc, sO tn.rOng, nguyen v9ng 



10 

hpc tip, diu kiin hoàn cãnh gia dInh; khuyn khIch hc sinh có hçc 1rc trung 
bmnh ho.c yu kern tham gia hçc ngh d l.p than, 1p nghip... dam bão sx 
phU hcxp gifla nhu cu hçc ngh v6i nhu cu sir diing nhân lirc cUa thj tnthng 
lao dng. 

Khuyn khIch các doanh nghip tham gia vào hoat dQng giáo diic ngh 
nghip; gn kt gifla Ca sc giáo diic ngh nghip vth doanh nghip, tü cong 
tác tuyên sinh, dào tao,  dao  tao lai, thirc t.p dào tao,  thrc hành san xuât, den 

A S 9 A tuyen d1ing va sr ding lao dung. 

Di m9i chuang trInh, phuang pháp giáo diic ngh nghip phü hçip vci 
yêu cu thirc tin cüa ti1ng giai doanphát  trin theo lnrângtiên tiên, hin dai. 
Tang cuang giao diic dao  due, loi song, tac phong lam vice cong nghicp, ky 
lu.t lao dIng cho hçc sinh, sinh viên tai  cac ca s& giáo diic ngh nghip. 
Thirc hin t& cáe chirang trmnh hçp tác quc t trong giao diie và dào tao, 
trng buc phôi hçip, lien kêt vOi cac don vj giáo dic chat 1ung cao trong và 
ngoài tinh, có uy tin d hpc sinh các Ca sâ giáo dic ngh nghip duçxc tip 
can vói phirang tin, phucing pháp giáo diic hin dai  trên the giâi. 

2.5. Duy fri và nâng cao chit lwingphJ cIp gido dye mm non cho 
Ire 5 tuôi, phô cIp giáo dye lieu h9c mfrc ct3 3 và phô cIp giáo dyc trung 
h9c co'sömá'c d 3 

Tip tic thrc hin Co hiu qua Chi thj s6 1O-CT/TW, ngày 05/12/2011 
cüa Bô Chinh frj "Vê phô cp giáo dc mâm non cho tré 5 tuôi, cüng cô kêt qua 

A I' S S A A pho cap  giao dic tieu hçc va trung h9c ccr so, tang cuong phan luong hçc smh 
9 9 I' S 9 a' A sau thing hçc Co so va xoa mu chu cho ngiroi ion ; ngh quyet dai  h9i Dang cac 

A • A S S V 9 9 A A V A • 

cap nhiçm ky 2020 - 2025 va cac van ban chi dao  ye cong tac pho cpg1ao d%lc, 
xoa mu chu cua Trung uong, cua tinh. Tang cuong sr lanh do cua cac cap uy, 

A 9 A A V V 5 5 A A chinh quyen, ban clii dao  pho  cap  giao diic, xoa mu this va xay dirng xa h9i hçc 
tap các c.p; vic phi hçip gita các ban, ngãnh, doàn th trong qua trInh thirc 
hiçn cac miic tieu pho 

cap 
giao diic - xoa mu chix. Duy fri va nang cao chat 

krçmg ph cp giáo diic mm non cho tré 5 tu&, ph cp giáo djc tiu hQc mrc 
dO 3 và ph cp giáo dic trung h9c co si mirc dO 3 mOt  each bn vüng. 

Khoi dy phong trào toàn xà hOi  quan tam và tham gia vào sir nghip 
giáo diic dé cô vu, dng viên, Ung hO,  giám sat cong tác giáo dye;  xây dirng 
mOt xä  hOi  hçc tp d d.y manh  cong tác ph cp giáo diic - xóa mu ch& và. 
nang cao chat lirqng giao dic toan dien. 

IV. TO CII(JC THIJ'C HIN 
1. Các c.p üy, t chi'rc dãng chi dao  ph bin, quán triOt sâu rng mic 

dIch, yeu cau, phuang châm cüa Chuccng trInh hành dng tói toàn th can bO, 
dãng vien và nhân dan. Kh.n trucmg ci th hóa miic tiêu, yêu cu, nhiOm vy 
trong Chuong trinh hành dng cüa Thành üy thành chuo'ng trInh, k hoach 
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phü hqp vOi dja phucing, ca quan, don vj mInh gn vói phân Cong nhim vi 
cho to chirc, cá nhân chju trách nhim thçrc hin theo th?i gian, 1 trInh ci,i 

A A P A A A A the; thuong xuyen danh gla, don doe, dam bao yeu cau de ra; dnh ky hang 
näm báo cáo kt qua thc hin vâi Thixàng trre, Ban Thu&ng vij Thành Uy, 
Ban Chap hành Bang bO thành phô. 

2. Uy ban nhân dan thành phO chi dao  don ctôc, kiêm tra thung xuyên 
• A A P A P A A ., 

vice thrc hiçn cac nhiçm vi, giai phap nang cao chat hxçng giao dic va dao 
tao cüa thành phô giai doan  2021-2025. Chi d.o cac phông, ban chuyên mon 
theo döi, n.m b.t tInh hInh thirc hin va thng hçip báo cáo Thuông trçrc, Ban 
Thi.thng vii, Ban Ch.p hành Bang b thành ph theo quy dinh. 

3. Mt trn To quôc, các doàn the chInh trj - xã hi thành phô huàng 
din, tang cithng hoat  dng giám sat cüa dâng viên, hi viên và nhân dan 
trong qua trInh the hin, phn du thire hin thing lçii các miic tiêu, nhim 
vu dê ra. 

4. Ban Tuyên giáo Thành Uy chi drao  dy  math  tuyên truyn, phô biên 
rng rãi, tao  sir dng thun, dng 1irc và khI th trong can bO,  dáng viên cüa 
h thng chInh trj và nhân dan, n 1rc, chung sirc cüng cp üy, chInh quyn 
th%rc hin hiu qua Chi.rong trInh hành dng cüa Thành üy. 

, A . n A . 
5. Cac dong chi Uy vien Ban Chap hanh Bang bç thanh pho, truong 

cáe phông, ban, don vj, Mt trn T quc, các doàn th chInh tn - xã hi 
thành phi, BI thu cáe chi, dãng b trrc thuc trirc tip chi dao,  chju trách 
nhim truâc Thành üy v tin d kt qua th%rc hin các mi1e tiêu, nhim vi 
duçic giao di vái 1mb virc, dja phuong mInh phçi trách theo Chucrng trInh 
hành dng nay. 

6. Van phông Cp üy và ChInh quyn thành ph chU trI, phi hçip vOi 
các co quan lien quan thi.thng xuyên theo döi, dOn dc vic thic hin 
Chuong trInh hành dng cüa Thành Uy.I. 

Ncyinhãn:  
- Thuing trirc Tinh üy (dã b/c), 
- Thung tr%rc Thành üy, 
- Thixông trrc HDND, Lnh do UBND TP, 
- Các d/e Uy viên BCH Dàng b thãnh phô, 
- Các co quan tham rnuu giüp vic Thành üy, 
- MTTQ, các doân the thành phô, 
- Các chi, dãng b trrc thuc Thành Uy, 
- Ltru VT/TU. 
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BIEU HIEN TRANG vA :nEu NANG CAO CHAT LU'(ING GIAO DUC VA DAO TAO 

HA.HPO YEN BAI DEN NAM 2025 
(Kern theo K hoqc1'. ig/J -CTr/TU ngày/6/2O21 cüa Thành zy Yen Bái) 

., / 
/ 

T 
T Ni dung 

DO'fl 

vj 
tInh 

Hin 
trng 
thàiih 
phô 

(2020) 

Muc tiu 
den nám 
2025 theo 

NQ 22 ngày 
20/01/2021 
cüaTinhüy 

Miic tiêu trong Kê hoch hành dng 
cüa Thành üy Yen Bái thlTc hin 

NQ 22 ngày 20/01/2021 cüa Tinh üy Ghi 
chi 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 Di vói giáo diic mam non 

% 30 30 31,5 32,2 33,6 34,3 35 
' - TT 1 huy dng tré em trong do tuoi 

mâu giáo ra 1p % 96 97 96,3 96,5 97 97,5 98 

- T 1 nhóm, lop hçc 2 bui/ngay % 100 100 100 100 100 100 100 

- T' 1 giãm tré suy dinh di.röng th nhç Can, 
th thâp cOi bInh quân hng näm 0,2 0,3 0,22 0,24 0,26 0,28 0,3 

2 IMi vói gião duc phô thông 

a Giáo dyc tie2u h9c 

- T' 1 huy dng tré 6 tui vào lop 1 100 99,9 100 100 100 100 100 

-T1h9csinhhQc2buiIngày % 100 100 100 100 100 100 100 

- T lê h9c sinh hoãn thãnh cp h9c 99,4 97 99,4 99,5 99,5 99,5 99,5 

- TS lé hoc sinh tr lOp 3 dn lOp 5 duçc 
h9c mon Ting Anh % 100 100 100 100 100 100 100 
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T 
T 

Nôi dung 
DOn 
vj 

tInh 

Hin 
trng 
thành 
pho 

(2020) 

Muc tiêu 
den nam 
2025 theo 

NQ22ngay 
20/01/2021 

cüa Thih üy 

Miic tiêu trong K hoach hành dng 
cüa Thành üy Yen Bái thic hiên 

NQ 22 ngày 20/01/2021 cüa Tinh üy Ghi 
chü 

2021 2022 2023 2024 2025 

- T 1 h9c sinh tü lóì 3 dn 1ó1 5 diIcC 
hpc mon Tin h9c % 60,6 100 70,3 80,5 90 90,5 100 

b Giáo dc trung hQc cci s& 

-T1huydng tréhoanthãnhchucmg 
trmnh tiu hoc vào lap 6 

% 100 99,7 100 100 100 100 100 

- T 1 h9c sinh hoàn thãnh cp h9c % 99,6 95 99,7 99,7 99,8 99,8 99,8 

- T 1 h9c sinh tat nghip trung hçc Ca 
sâ vao hçc trung h9c phô thông % 87,25 60 86,5 85,0 84,0 82,0 80,0 

- T 1 h9c sinh t& nghip trung hpc Ca 
sâ vào h9c giáo dijc nghê nghip % 12,15 30 12,3 12,5 13,0 14,0 15,0 

c Giáo dyc trung hQcpho2  thông 

- T l h9c sinh hoàn thành cp h9c % 96,6 90 97 97,2 97,5 97,8 98,0 TRPT 

- T 1 h9c sinh tat nghip trung hçc pha 
thông dt mic khá trong khu virc, bang t 
1 trung bInh cüa cá nuâc 

Dit Dat Dt Dt Dt Dt Dat 'ravr 

- TSr  1 hpc sinh téit nghip vào h9c giáo 
dic ngh nghip % 18,1 45 20,0 23,0 25,5 27,5 30,0 "Yr 

- TSr  1 h9c sinh t6t nghip vào hpc di hçc % 61,6 27 60,0 57,0 55,0 54,0 50,0 [HF! 
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T 
T Ni dung 

Don 
vj 

tInh 

Hiên 
trng 
thành 
ph 

(2020) 

Muc tiêu 
den nãm 
2025 theo 

NQ 22 ngày 
20/01/2021 

cüa Tinh üy 

Miic tiêu trong K hoch hành dng 
cüa Thành üy Yen Bái thxrc hiên 

NQ 22 ngày 20/01/2021 cüa Tinh üy Ghi 
chü 

2021 2022 2023 2024 2025 

d Giáodycmüinhon % 

- T 1 hçc sinh trung hçc cci s dir thi 
cac mon van boa dat giãi hoc sixth giOi 
cp tinh hng näm. 

% 65,6 66 66,2 66,4 66,5 66,8 

- T 1 h9c sinh trung hçc ph thông dir 
thi các mon vn hóa d.t giái hçc sinh 
giOi cp quc gia hang nm. 

% 60 60 60 60 60 60 TIIPT 

- Hang näm cO hçc sinh tham gia dOi 
- tuyen quoc gia dir thi Olympic khu vrc 

và quôc tê 

Co 
h9c 
sinh 
tham 
gia 

Cóh9csinh 
tham gia 

CO 
h9c 
sinh 
tham 
gia 

Co 
h9c 
sinh 
tham 
gia 

Co 
h9c 
sinh 
tham 
gia 

Co 
hçc 
sinh 
tham 
gia 

Co 
hQc 
sinh 
tham 
gia 

THPT 

e Giáo dyc thtr&ngxuyen 

- T- l thu hut h9c sinh tt nghip tning bce 
casävàohcchuangliithgáodiicthung 
xuyên cAp thing hç)c ph thông 

% 10,69 12 11 11,2 11,6 11,8 12 rr 
GDTX 

- T' 1 hçc viên vira hpc van hOa, vra 
hçcnghê % 78,3 90 80 83 86 88 90 rr 

GDTX 
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Hiên 
Mijc tiêu 
dn nám 
2025 theo 

NQ 22 ngày 
20/01/2021 
cüa Tinh üy 

Misc tiêu trong K hoch hành dng 
cña Thành üy Yen Bái thirc hiên 

NQ 22 ngày 20/01/2021 cüa Tinh üy T 
T 

Ni dung 
DO'fl 

vi 
tInh 

trng 
thành 
ph 

(2020) 

Ghi 
chü 

2021 2022 2023 2024 2025 

3 Thi vol giáo diic ngh nghip 

- T l lao dng qua dào tao % 82 70 83,1 84,6 85,2 86,3 87,5 LD 

- T l lao dng qua dào tao  có bang 
c.p, chüng chi % 63 40 64,2 65,6 66,3 67,5 68,1 LD 

Duy trI và nng cao chat llrQng ph 
cp giáo diic 

-T'lxa,phgdtphècpgiáoduc 
mm non cho tré 5 tui % 100 100 100 100 100 100 100 

tiu hçc m(rc d 3 % 100 100 100 100 100 100 100 

trung h9c CG sâ mirc d 3 % 100 60 100 100 100 100 100 

Cong tác xây dirng tru*ng dt chun 
quoc gia 

- T l truàng mm non, ph thông dat 
chun quôc gia % 74,5 70 76,5 78,4 78,4 82,4 82,4 

-T1ththngthamgiaxâydirngtruông 
h9c hnh phuic. % 100 100 100 100 100 100 100 
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T 
T Ni dung 

DOn 
v 

tmnh 

Hiên 
trng 
thành 
ph 

(2020) 

Muc tiêu 
den nãm 
2025 theo 

NQ 22 ngày 
20/01/2021 

cüa Tinh üy 

Mc tiêu trong Ké hoch hành dng 
cüa Thành üy Yen Bái thiyc hin 

NQ 22 ngày 20/01/2021 cüa Tinh üy Ghi 
chü 

2021 2022 2023 2024 2025 

6 CO s& vt chat trtrông hçc 

- T 1 thxông dam bão 01 phông hçc/lóp 
di& vài cp main non, tiu hçc 

% 100 100 100 100 100 100 100 

-T1phôngh9ckiencécüagiaod11c 
mm non, ph thông % 100 92 100 100 100 100 100 

- T 1 trithng ph thông có phông hçc 
bOmon,thi&bjphongh9cbOmônvaco 
dii danh miic thiêt bj dy h9c theo quy 
djnh 

% 100 100 100 100 100 100 100 

7 Di ngu 

- Dam bão s lucing giáo viên giãng dy 
a tt cã các cap hoc Dii Dii Dii Dii Dü 

chun trmnh d dao tao  theo quy djnh. % 100 100 100 100 100 100 100 
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