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KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 24/5/2019

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch 239/KH-UBND ngày 19/5/2021

của UBND tỉnh về kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2021-2025 đối với
10 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao tỉnh Lào Cai, năm 2023

Căn cứ Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 24/5/2019 của Ban Thường vụ

Tỉnh ủy; Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 19/5/2021 của UBND tỉnh về phát

triển KT-XH giai đoạn 2021-2025 đối với 10 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao tỉnh Lào

Cai, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2023 như sau:

I. Mục đích yêu cầu

1. Mục đích

Cụ thể hóa các mục tiêu của Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 24/5/2019
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 19/5/2021
của UBND tỉnh về phát triển KT-XH giai đoạn 2021-2025 đối với 10 xã có tỷ lệ
hộ nghèo cao tỉnh Lào Cai, năm 2023.

Thực hiện tốt các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước đối với học
sinh con hộ nghèo, hộ cận nghèo, học sinh dân tộc thiểu số, học sinh thuộc các

huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn...

Đẩy mạnh xây dựng cơ sở vật chất và thiết bị dạy học; duy trì, nâng cao
chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học,
phổ cập giáo dục trung học cơ sở, xóa mù chữ và thực hiện phổ cập giáo dục
mầm non cho trẻ 4 tuổi; thực hiện tốt công tác phân luồng học sinh sau tốt
nghiệp THCS, mở rộng quy mô học sinh THPT phù hợp với việc phát triển đào

tạo nghề nhằm xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần
của nhân dân.

2. Yêu cầu

Việc triển khai thực hiện Kế hoạch cần có sự kế thừa, lồng ghép các

Chương trình, Dự án, Đề án đang và sẽ triển khai; chú trọng huy động nguồn lực
trong nhân dân, các tổ chức cá nhân, các doanh nghiệp để thực hiện.

Các cơ sở giáo duc phải nắm vững các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của
các chương trình, đề án để phối hợp với các đơn vị có liên quan trong quá trình

tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch.

II. Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện

1. Mục tiêu

Tiếp tục rà soát, sắp xếp, quy hoạch lại hệ thống mạng lưới trường lớp
phù hợp; tập trung nguồn lực đầu tư, từng bước thực hiện chuẩn hoá giáo dục
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vùng cao; tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện về chất lượng, hiệu quả giáo dục
đào tạo; nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục - xóa mù chữ cho người lớn, thực
hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 4 tuổi; đẩy mạnh công tác hướng
nghiệp, phân luồng sau trung học cơ sở và THPT; thực hiện tốt các chính sách

của TW và địa phương đối với lĩnh vực giáo dục; đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây

dựng cơ sở vật chất, xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia... 

2. Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện

2.1. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp

Tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng: Giáo dục đào tạo là quốc
sách hàng đầu, là sự nghiệp của toàn Đảng, của Nhà nước và của toàn dân; đầu
tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, phải được ưu tiên đi trước. Đây là nhiệm vụ

chính trị quan trọng và phải được phát huy sức mạnh tổng hợp cu ̉a cả hệ thống
chính trị, cu ̉a toa ̀n dân để đổi mới, phát triển gia ́o dục, đào tạo.

Nâng cao nhận thức về vai trò quan trọng của giáo dục - đào tạo trong
việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; từ đó đề ra chủ

trương đúng đắn, ưu tiên, tăng cường nguồn đầu tư, chính sách cho phát triển sự

nghiệp giáo dục đào tạo.

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí

Minh; phát huy vai trò của các đoàn thể nhân dân, Ban đại diện cha mẹ học sinh,
Hội Khuyến học, Hội Cựu giáo chức...

2.2. Rà soát, sắp xếp quy mô, mạng lưới trường, lớp hợp lý đáp ứng
tốt nhu cầu học tập của nhân dân

Tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch số 366/KH-UBND ngày

06/10/2022 của UBND tỉnh về tiếp tục rà soát, sắp xếp trường, lớp đối với giáo

dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lào Cai
giai đoạn 2022-2030, trong đó: Tập trung rà soát, sắp xếp lại hệ thống trường,
lớp chi tiết, cụ thể đến từng lớp, từng thôn, bản; thực hiện giảm số lượng trường,
xóa, gộp điểm trường, giảm lớp, giảm học sinh ở điểm trường, tăng số học sinh
ở trường chính, tăng số học sinh/lớp để tập trung đầu tư; gắn sắp xếp trường, lớp
với thực hiện tinh, giản biên chế, đáp ứng tốt nhu cầu học học tập của nhân dân,

nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Tham mưu tập trung đầu tư, pha ́t triển hệ thống các trường phổ thông dân

tộc ba ́n trú ở vùng cao, vùng co ́ điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt kho ́ khăn.

Củng cố phát triển mô hình hoạt động của các Trung tâm HTCĐ theo
hướng bền vững, linh hoạt và hiệu quả nhằm đáp ứng nhu cầu học tập thường
xuyên, liên tục, suốt đời cho mọi người dân. 

2.3. Đổi mới nội dung, phương pháp; nâng cao chất lượng giáo dục
toàn diện; thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới

Chủ động triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới theo
Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương
trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018
của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình,
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sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định số 1677/QĐ-TTg của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025;
Kế hoạch số 233/KH-UBND ngày 27/6/2019 của UBND tỉnh Lào Cai về triển
khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới.

Đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ về công tác quản lý giáo dục, nội dung, hình

thức, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển toàn diện
phẩm chất và năng lực người học. Chú trọng giáo dục lý tưởng, giáo dục nhân

cách, đạo đức, lối sống, kiến thức pháp luật và ý thức công dân; phát huy tính

tích cực, chủ động, năng lực sáng tạo của học sinh. Nâng cao chất lượng dạy học
môn tin học, ngoại ngữ ở các cơ sở giáo dục.

Đánh giá, tổng kết và nhân rộng các mô hình trường học, mô hình tổ chức
các hoạt động giáo dục, đổi mới phương pháp giáo dục, mô hình quản lý giáo

dục hiệu quả của giáo dục Lào Cai.

Nâng cao tiêu chí trường học đạt chuẩn quốc gia (CSVC, đội ngũ, chất
lượng giáo dục...); triển khai hiệu quả Đề án dạy và học ngoại ngữ, Đề án Phát

triển, nâng cao chất lượng hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú...

2.4. Duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; giáo

dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh; xây dựng xã hội học tập. 

Củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, từng bước triển khai thực
hiện phổ cập mầm non cho trẻ 4 tuổi ở 100% các xã.

Đẩy mạnh và có giải pháp sáng tạo, hiệu quả trong xóa mù chữ và giáo

dục tiếp tục sau khi biết chữ, tập trung vào thanh niên, phụ nữ, đặc biệt là phụ

nữ ở vùng cao, người trong độ tuổi lao động, chống tái mù chữ...

Chỉ đạo nâng cao tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần ở vùng cao đảm bảo
bền vững. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện bền vững, thực chất.

Tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác hướng nghiệp, định hướng
nghề nghiệp và phân luồng cho học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học lên

THPT, học nghề, TCCN; định hướng các hoạt động giáo dục đáp ứng được yêu

cầu thị trường lao động, phục vụ nhu cầu của tỉnh (du lịch, khai khoáng, dịch
vụ...)

Tiếp tục triển khai các mô hình giáo dục tiên tiến, phù hợp: Mô hình

trường học gắn với lao động sản xuất (trồng rau xanh, chăn nuôi lợn, gà...); mô

hình trường học gắn với du lịch; mô hình trường học; Trường học gắn với thực
tiễn; trường học “Nông trường, nông trại”, trường học “Du lịch, sinh thái”,
trường học “Đa văn hóa”... Lương thực cho em; dinh dưỡng cho bé.

Tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ học tập
suốt đời cho người lớn; phấn đấu mỗi cán bộ, đảng viên và gia đình cán bộ, đảng
viên trở thành đơn vị học tập, công dân học tập và gia đình học tập.

2.5. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học theo hướng
kiên cố hóa, chuẩn hóa và hiện đại hóa

Tiếp tục tham mưu tập trung các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất trường,
lớp học để thực hiện Đề án và thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục.



4

Đảm bảo đủ phòng học, phòng học bộ môn, các công trình phụ trợ; khu tăng gia
sản xuất, hoạt động văn hóa, thể thao; đảm bảo đủ thiết bị dạy học tối thiểu theo
Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Triển khai thực tốt hiện kế hoạch số 305/KH-UBND ngày 12/9/2022 của
UBND tỉnh Lào Cai về việc đầu tư mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu mầm non,
phổ thông thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và thí điểm phổ cập
giáo dục mầm non cho trẻ em 4 tuổi và trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022-2027.

Đầu tư phát triển hạ tầng công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ

thông tin trong quản lý và dạy học.

Sử dụng hợp lý cơ sở vật chất, diện tích đất hiện có, quy hoạch mở rộng
quỹ đất, đa ̉m ba ̉o đủ diện ti ́ch theo quy định, cấp giấy chứng nhận quyền sử

dụng đất cho các cơ sở giáo dục.

Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, huy động tối đa các nguồn lực để

xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn và tham
gia các hoạt động giáo dục.

2.6. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách của Trung ương; rà

soát tham mưu điều chỉnh, bổ sung các chính sách của địa phương

Tiếp tục rà soát để tham mưu cho UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh điều
chỉnh, bổ sung Nghị quyết của HĐND tỉnh đảm bảo phù hợp với thực tiễn giáo

dục vùng cao, thực hiện đổi mới giáo dục.

Thực hiên tốt công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức sâu sắc cho
nhân dân, cha mẹ học sinh, học sinh thấy rõ được sự quan tâm của Tỉnh đối với
học sinh, nhân dân từ đó nâng cao có trách nhiệm cao đối với sự nghiệp giáo

dục, phát triển kinh tế- xã hội.

Tiếp tục có các giải pháp để nâng cao năng lực quản lý tài chính, thực
hiện chế độ chính sách cho chủ tài khoản (hiệu trường), kế toán các cơ sở giáo

dục.

Tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát, đặc biệt sự

giám sát cộng đồng, giám sát của nhân dân, cha mẹ học sinh về thực hiện chế độ

chính sách cho học sinh và giáo viên, Nghị quyết của HĐND tỉnh.

III. Tổ chức thực hiện

1. Đối với Sở GD&ĐT

Chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành liên quan tham
mưu UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện triển khai thực hiện kế hoạch, định
kỳ tổ chức kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện đồng thời đề ra các giải pháp phù

hợp để đảm bảo đạt được mục tiêu, kế hoạch đề ra

Phối hợp với UBND các huyện tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo các

mục tiêu về phát triển giáo dục và đào tạo với lộ trình, giải pháp cụ thể, khả thi,
phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương.

2. Đối với Phòng GD&ĐT và các cơ sở giáo dục
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Căn cứ kế hoạch của UBND tỉnh, Sở GD&ĐT và UBND cấp huyện, xây

dựng kế hoạch triển khai thực hiện đảm bảo mục tiêu chung của tỉnh, ngành và

địa phương.

Tích cực, chủ động tham mưu cho UBND huyện, phối hợp tốt với các

ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội tại địa phương trong triển khai
thực hiện các nhiệm vụ phát triển giáo dục và đào tạo.

Thực hiện báo cáo định kỳ hàng tháng, 6 tháng, 01 năm và báo cáo khác

theo yêu cầu của UBND tỉnh và Sở GD&ĐT.

Trên đây là Kế hoạch thực Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 24/5/2019 của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 19/5/2021 của
UBND tỉnh về phát triển KT-XH giai đoạn 2021-2025 đối với 10 xã có tỷ lệ hộ

nghèo cao tỉnh Lào Cai, năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo./.

Nơi nhận:
- Sở KH&ĐT;
- Sở LĐTB&XH;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lãnh đạo Sở GD&ĐT;
- Tổ giúp việc Lãnh đạo Sở;
- Cổng TTĐT;
- Lưu: KHTH, VT

GIÁM ĐỐC

Dương Bích Nguyệt
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