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I. Mở đầu 

1. Sự cần thiết xây dựng Đề án 

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TU ngày 

04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi 

mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Kết luận số 51-KL/TW ngày 

30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW; Nghị 

quyết số 88/2014/QH13; Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới 

chương trình, sách giáo khoa phổ thông. Kế thừa các đề án đổi mới, phát triển giáo 

dục giai đoạn trước; thực hiện các mục tiêu phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo 

của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bắc Hà lần thứ XXIV; chuyển mạnh hướng 

đào tạo nghề từ “cung sang cầu” thị trường lao động, nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn 

nhân lực qua đào tạo nghề của các thành phần kinh tế trên địa bàn huyện. Nâng cao 

chất lượng hiệu quả giáo dục, đào tạo nghề tạo sự chuyển biến nhanh hơn về 

chuyển dịch cơ cấu lao động, đồng thời, đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo, 

nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.  

2. Căn cứ xây dựng Đề án 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2019; Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 

27/11/2014; Căn cứ Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ 

tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo 

dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh 

tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (Nghị quyết số 29-

NQ/TW); Kết luận số 51-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực 

hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương đảng 8 khóa XI 

về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa 

và hội nhập quốc tế” (Kết luận 51-KL/TW); Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị 

quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ 

thông; căn cứ Quyết định số 1636/QĐ-TTg ngày 29/5/2015 của Thủ tướng Chính 

phủ về Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Lào Cai đến 

năm 2020, tầm nhìn đến 2030; căn cứ Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 29/5/2012 

phê duyệt chiến lược phát triển dạy nghề thời kỳ 2011-2020; Quyết định số 
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1379/QĐ-TTg ngày 12/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển giáo dục, 

đào tạo và dạy nghề các tỉnh vùng trung du, miền núi phía Bắc và các huyện phía 

Tây tỉnh Thanh Hóa, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013-2020; căn cứ Nghị quyết Đại 

hội Đảng bộ huyện Bắc Hà khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025; Đề án của BCH 

Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025; căn cứ vào điều kiện phát 

triển kinh tế- xã hội và thực trạng giáo dục- đào tạo huyện Bắc Hà. 

II. Thực trạng phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo nghề giai đoạn 

2015-2020 

1. Khái quát một số kết quả nổi bật đạt được 

1.1. Sự nghiệp giáo dục giai đoạn 2015-2020 

Giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển, chất lượng giáo dục toàn diện có 

chuyển biến rõ nét. Toàn huyện có 63 trường và 01 trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp và Giáo dục thường xuyên (trong đó: MN: 20; TH: 18; THCS: 15; 07 

trường PTDTBT TH&THCS; 02 trường Trung học phổ thông; 01 trường Phổ 

thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông). Tỷ lệ huy động trẻ 

5 tuổi ra lớp hằng năm đạt 99,8%. Tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 hằng năm 

đạt 99,9%. Tỷ lệ huy động trẻ từ 6-14 tuổi đến trường đạt 99,8%. Tỷ lệ thanh thiếu 

niên từ 15 đến 18 tuổi có bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở đạt 89,1%. Chuyển lớp 

các cấp đạt trên 99%. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào học 

Trung học cơ sở đạt 98,9%. Tỷ lệ tốt nghiệp Trung học cơ sở vào Trung học phổ 

thông đạt 72,8%. Tỷ lệ tốt nghiệp Trung học phổ thông thi đỗ vào các trường đại 

học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và học nghề đạt 62,8%. 

Củng cố, duy trì vững chắc kết quả phổ cập giáo dục xóa mù chữ, phổ cập 

giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở, phổ cập giáo dục 

mầm non trẻ 5 tuổi ở 19/19 xã thị trấn, duy trì PCGD TH mức độ 3 tại 19/19 xã, thị 

trấn. Số xã, thị trấn đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 3: 4 xã (thị trấn Bắc Hà, xã Tà 

Chải, xã Thải Giàng Phố, xã Bản Cái), mức độ 2: 15 xã.  

Quy mô, mạng lưới trường, lớp được sắp xếp, quy hoạch theo hướng tinh 

gọn, hợp lý, đáp ứng yêu cầu người học1. Cơ sở vật chất trường, lớp học, nhà công 

vụ cho giáo viên và nhà ở bán trú cho học sinh được quan tâm đầu tư2. Tỷ lệ kiên 

cố lớp học đạt 68,9%. Huy động các nguồn lực trong và ngoài nhà trường để xây 

dựng cơ sở vật chất đảm bảo các tiêu chí Nông thôn mới. Kết quả thực hiện tiêu 

chí 5 và 14 bộ tiêu chí Quốc gia về Nông thôn mới: Tổng số 17/18 xã có cơ sở vật 

chất đạt tiêu chí 5 (trường học) theo bộ tiêu chí Nông thôn mới; 13/18 xã đạt tiêu 

chí 14 (tiêu chí giáo dục). Xây dựng khung cảnh trường lớp đặc biệt chú trọng tạo 

môi trường giáo dục Xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện thu hút học sinh tới 

trường. Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia gắn với Chương trình xây dựng 

                                                           
1 Giảm 11 trường so với năm 2015 (do sáp nhập các trường TH, THCS các xã Bản Liền, xã Bản Già, xã Tả Củ Tỷ, xã Nậm 

Khánh, xã Bản Cái, xã Tả Van Chư, xã Lùng Cải ghép các trường Mầm non Cốc Ly, Tả Củ Tỷ ghép các trường Tiểu học xã Nậm 

Lúc, Na Hối) vượt mục tiêu Đề án 05/ĐA-UBND là 05 trường. 
2 Hoàn thành mục tiêu xây dựng nhà tắm nhà vệ sinh với tổng kinh phí 11,8 tỷ đồng (xây dựng mới 35 công trình, nâng cấp, sửa 

chữa 36 công trình). 
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Nông thôn mới tạo động lực cho công cuộc phát triển giáo dục và đào tạo; toàn 

huyện có 44 trường đạt chuẩn quốc gia3. Hệ thống trường phổ thông dân tộc bán 

trú tiếp tục phát triển, trở thành nòng cốt của giáo dục vùng cao.  

Toàn huyện có 1870 biên chế(4); tỷ lệ giáo viên trên lớp Mầm non 1,86; Tiểu 

học 1,56; THCS 1,92; THPT 2,14; PTDTNT THCS&THPT 2,4; Trung tâm 

GDNN&GDTX 1,71. 100% cán bộ quản lý là Đảng viên và được đào tạo bồi 

dưỡng về nghiệp vụ công tác quản lý. Đội ngũ giáo viên được đào tạo theo hướng 

chuẩn hóa. Về trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo: 100% giáo viên đạt 

chuẩn, trong đó trên chuẩn: Mầm non; Tiểu học; THCS đạt 84%; THPT đạt 24,3% 

(Theo Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14/6/2005). Tuy nhiên theo Luật 

Giáo dục mới số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019 trình độ chuẩn, trên chuẩn được 

đào tạo của nhà giáo đạt 67%, trong đó: Mầm non: 87% đạt chuẩn và trên chuẩn; 

Tiểu học: 48% đạt chuẩn; THCS: 79% đạt chuẩn.  

Các chính sách ưu tiên hỗ trợ cho giáo viên và học sinh được triển khai thực 

hiện kịp thời. Mô hình trường học gắn với thực tiễn phù hợp, có hiệu quả, lồng 

ghép nội dung học tập với thực tiễn, đánh giá học sinh bằng các hoạt động thực 

hành ngày càng phát huy hiệu quả. Học sinh được giao lưu, trải nghiệm, các em tự 

tin, tự học tập và tự phục vụ bản thân tốt hơn, tạo sự hứng thú cho các em học sinh 

tham gia vào các hoạt động có hiệu quả, thiết thực; các hoạt động nghiên cứu, giao 

lưu, hợp tác, hội nhập, tiếp thu những phương pháp, công nghệ, mô hình giáo dục 

khoa học, tiên tiến phù hợp, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin...để ứng dụng 

vào quản lý, dạy học, tổ chức các hoạt động giáo dục ngày càng hiệu quả. Công tác 

bồi dưỡng, thi học sinh giỏi, nghiên cứu khoa học được quan tâm và đạt được kết 

quả cao(5). Giáo dục thường xuyên đa dạng loại hình đào tạo đáp ứng nhu cầu 

người học. Công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh tốt nghiệp trung học cơ 

sở, trung học phổ thông, xã hội hóa giáo dục triển khai mạnh, đạt nhiều kết quả tốt.  

1.2. Đào tạo nghề giai đoạn 2015-2020 

  Nguồn nhân lực tăng nhanh về số lượng, đa dạng cơ cấu, cơ bản đáp ứng yêu 

cầu phát triển xã hội đặc biệt Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường 

xuyên huyện được mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng theo hướng xã hội hóa. 

 Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, trong đó ưu tiên các 

đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mất đất sản xuất, người có công với 

cách mạng, người dân tộc thiểu số, lao động nữ và lao động cho các khu công 

nghiệp, dịch vụ du lịch. Tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng từ 19.62% năm 2015 lên 

53.09% năm 2020; trong đó, tỷ lệ đào tạo nghề tăng từ 16.08% lên 32.76%; cơ cấu 

lao động chuyển dịch mạnh từ khu vực nông nghiệp nông thôn sang thương mại, 

dịch vụ, công nghiệp.   
                                                           
3 Mầm non: 15 trường; Tiểu học: 18 trường; THCS: 09 trường; THPT số 1 và PTDTNT THCS&THPT. 
() Trong đó có 175 cán bộ quản lý, 1.457 giáo viên, 238 nhân viên.  
()Năm học 2019-2020: Thi Trạng nguyên Tiếng Việt cấp Quốc gia đạt 09 giải, trong đó: 03 giải Nhất; 01 giải Nhì; 05 giải Ba. 

Cuộc thi Nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, đạt giải Nhì toàn đoàn (trong đó có 02 giải Nhì; 01 giải Ba; 01 giải KK; 01 giải triển 

vọng; 01 giải HS nhỏ tuổi nhất; 02 giải HS thuộc khu vực kinh tế đặc biệt khó khăn). Thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh đạt 24 giải 

trên tổng số 56 HS tham gia ( trong đó: 01 giải Nhất; 04 giải Nhì; 06 giải Ba; 13 giải Khuyến khích)… 
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2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân  

2.1. Một số tồn tại, hạn chế 

 Tỷ lệ huy động học sinh ra lớp ở một số trường tại một số thời điểm chưa 

cao, còn học sinh bỏ học, tảo hôn. Chất lượng giáo dục đại trà của một số trường 

vùng sâu, vùng xa chuyển biến chưa rõ nét. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS tiếp 

tục học lên THPT hoặc học nghề ở một số xã vùng cao còn thấp. Tuy cơ sở vật 

chất trường học đã được đầu tư bằng nhiều nguồn vốn nhưng mới đáp ứng được 

nhu cầu tối thiểu cho phát triển sự nghiệp giáo dục. Công tác quản lý, chỉ đạo, điều 

hành ở một số trường còn hạn chế. Quy mô, ngành nghề, chất lượng đào tạo nghề 

chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao 

chưa đáp ứng nhu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế như nhân lực cho ngành công 

nghiệp, dịch vụ, du lịch; chưa thu hút được nhân lực chất lượng cao, thiếu công 

nhân lành nghề, thợ kỹ thuật cao.  

2.2. Nguyên nhân  

* Nguyên nhân khách quan: Bắc Hà là huyện xuất phát điểm kinh tế thấp, tỷ 

lệ hộ nghèo cao; địa bàn rộng có nhiều thôn xa trung tâm; việc đi lại còn gặp nhiều 

khó khăn; tình trạng học sinh nghỉ học đi làm thuê theo gia đình đã ảnh hưởng 

không nhỏ đến công tác huy động học sinh ra lớp và đảm bảo tỷ lệ chuyên cần... 

Nhận thức của một bộ phận nhỏ Nhân dân các xã vùng cao về công tác giáo dục 

còn hạn chế. Nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất cho công tác giáo dục nghề nghiệp 

mặc dù đã được quan tâm đầu tư nhưng mới đáp ứng được nhu cầu cơ bản. Chính 

sách thu hút nhân tài chưa đủ mạnh, triển khai chính sách chưa được chú trọng. 

* Nguyên nhân chủ quan: Công tác tham mưu đầu tư cơ sở vật chất chưa 

quan tâm tới tính tổng thể, dự báo... Năng lực của một số cán bộ quản lý hạn chế, 

thiếu quyết tâm trong thực hiện nhiệm được giao. Lao động trong độ tuổi lao động 

chưa tích cực tham gia đào tạo nghề, nhất là đào tạo và tham gia làm việc tại các 

công ty xa gia đình, không muốn tham gia hoạt động sản xuất theo môi trường 

công nghiệp tại các công ty, doanh nghiệp, dẫn đến khó khăn trong công tác giải 

quyết việc làm cho người lao động. 

III. Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp giai đoạn 2021-2025 

1. Dự báo tình hình 

1.1. Thời cơ 

Các chính sách phát triển giáo dục và đào tạo tiếp tục là quốc hàng đầu được 

Đảng và Nhà nước quan tâm; nhiều chính sách hỗ trợ giáo dục vùng khó khăn 

đang được triển khai phát huy hiệu quả rất tích cực. Công tác giáo dục, đào tạo 

nghề luôn nhận được sự chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, UBND huyện, của Sở Giáo 

dục và Đào tạo. Quy mô trường, lớp cơ bản tinh gọn, phù hợp, đáp ứng được nhu 

cầu học tập của Nhân dân, cùng với kinh nghiệm từ việc triển khai thực hiện các 

mô hình giáo dục là điều kiện tiền đề để đội ngũ giáo viên tiếp cận và triển khai tốt 

Chương trình giáo dục phổ thông mới. Hệ thống trường Phổ thông dân tộc bán trú 

được củng cố, duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động là cơ sở, nền tảng cho sự 
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phát triển giáo dục bền vững. Công tác đào tạo nghề được Đảng và Nhà nước quan 

tâm, đặc biệt là Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng 

Chính Phủ về việc phê duyệt Đề án “đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 

2020”. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 mở ra nhiều cơ hội đột phá trong 

xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng cho phát triển Giáo dục, Đào tạo nghề.  

 1.2. Thách thức 

 Điều kiện kinh tế, xã hội đã có bước phát triển song nhìn chung còn khó 

khăn, cùng với yêu cầu về tinh giản đội ngũ sẽ tác động đến việc thực hiện các 

nhiệm vụ giáo dục. Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019 có hiệu lực từ 

ngày 01/7/2020 đặt ra yêu cầu nâng chuẩn trình độ đào tạo của nhà giáo đảm bảo 

lộ trình theo Nghị định 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 quy định lộ trình thực hiện 

nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ 

sở. Bên cạnh đó, Thông tư 13/2020/TT-BGD&ĐT ngày 26/5/2020 của Bộ 

GD&ĐT ban hành quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu 

học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, 

Thông tư 14/2020/TT-BGD&ĐT ngày 26/5/2020 ban hành quy định phòng học bộ 

môn của cơ sở giáo dục phổ thông đặt ra yêu cầu phải đầu tư đồng bộ để đảm bảo 

trường đạt chuẩn về cơ sở vật chất. Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị các 

trường học mới đáp ứng yêu cầu tối thiểu; năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của 

một số giáo viên, cán bộ quản lý còn hạn chế; cơ cấu đội ngũ ở một số bộ môn 

chưa hợp lý là thách thức không nhỏ trong việc triển khai Chương trình giáo dục 

phổ thông mới. Trước yêu cầu về sự phát triển trong bối cảnh cuộc Cách mạng 

công nghiệp lần thứ 4, xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng đặt ra những 

khó khăn, thách thức cho Giáo dục và Đào tạo- Giáo dục nghề nghiệp. 

2. Mục tiêu  

2.1. Mục tiêu tổng quát  

 Đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thực chất; duy 

trì vững chắc và nâng cao chất lượng, hiệu quả phổ cập giáo dục; đẩy mạnh phân 

luồng học sinh. Tập trung các nguồn lực chuẩn bị tốt các điều kiện thực hiện có 

hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới: Tăng cường công tác bồi dưỡng 

nâng cao chất lượng đội ngũ; tập trung các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật 

chất trường lớp học một cách đồng bộ...; nâng cao hiệu quả hoạt động trường phổ 

thông dân tộc bán trú. Tập trung xây dựng trường chuẩn Quốc gia. Nâng cao chất 

lượng giáo dục vùng khó khăn gắn với thế mạnh hệ thống trường phổ thông dân 

tộc bán trú đưa giáo dục Bắc Hà là đơn vị điển hình về giáo dục vùng cao.  

Đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ trong công tác giáo dục nghề nghiệp nhằm 

nâng cao năng lực, chất lượng đào tạo tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo 

dục thường xuyên nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động; chuyển 

dịch dần cơ cấu lao động từ lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp sang lĩnh vực công 

nghiệp - xây dựng và lĩnh vực du lịch, dịch vụ thương mại. 

Tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác Giáo dục 
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và Đào tạo- Giáo dục nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu phát triển trong tình hình 

mới. 

2.2. Mục tiêu cụ thể (Chi tiết theo Biểu 01) 

* Về phát triển giáo dục: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố 

cơ bản của giáo dục và đào tạo. Sắp xếp quy mô trường lớp còn 61 trường và 01 

trung tâm, đưa 100% học sinh lớp 3,4,5 về học tại trường chính. Xây dựng 01 

trường trọng điểm về chất lượng; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo: Chất 

lượng giáo dục trẻ Mầm non đạt yêu cầu 99,9% trở lên; học sinh Tiểu học phấn 

đấu đủ điều kiện hoàn thành chương trình lớp học và hoàn thành chương trình tiểu 

học hằng năm đạt từ 98,8% trở lên; đánh giá năng lực, phẩm chất học sinh THCS 

đạt yêu cầu từ 95% trở lên. Nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn: Hằng năm có 

trên 10 học sinh thi đỗ vào THPT chuyên; có trên 25 học sinh đỗ trường PTDTNT 

tỉnh; có trên 25 học sinh đạt giải học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh. Tỷ lệ huy động trẻ 5 

tuổi ra lớp, đạt 99,8% trở lên. Tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 hằng năm đạt 

99,9% trở lên; trẻ từ 6-14 tuổi đạt 100%. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình 

Tiểu học vào học lớp 6 đạt 99%. Tỷ lệ tốt nghiệp Trung học cơ sở học tiếp Trung 

học phổ thông và học nghề đạt 80%. Tỷ lệ thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ 

giáo dục Trung học phổ thông hoặc tương đương đến năm 2025 đạt 67%. Tỷ lệ tốt 

nghiệp Trung học phổ thông thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng, trung học 

chuyên nghiệp và học nghề đạt 70%. Duy trì và nâng cao chất lượng 19/19 xã đạt 

chuẩn PCGD MN trẻ 5 tuổi; 19/19 xã, thị trấn đạt chuẩn PCGD TH mức độ 3; 

12/19 xã, thị trấn đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 3, còn lại đạt mức độ 2. 

Đầu tư, tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đến năm 2025: 100% các 

trường đạt chuẩn Quốc gia về cơ sở vật chất. Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia 

đạt trên 95%. Đầu tư xây dựng mới cơ sở vật chất gồm: 82 phòng học, 98 phòng 

học bộ môn, phòng chức năng, 05 công trình nhà đa năng, 06 bể bơi, 03 công trình 

nhà bán trú (30 phòng); 03 công trình bếp nhà ăn. Thiết bị phòng học bộ môn gồm: 

42 phòng ngoại ngữ; 13 phòng tin học; 42 phòng đa năng; 12 phòng Công nghệ; 10 

phòng Khoa học tự nhiên. Bổ sung và cấp mới, thay thế tổng số 540 máy tính. 

100% các trường đủ thiết bị dạy học tối thiểu và có đủ đồ dùng, đồ chơi ngoài trời. 

Xây dựng Nông thôn mới: Phấn đấu 18/18 xã đạt tiêu chí 5 về cơ sở vật chất (trong 

đó có 17 xã đạt chuẩn nâng cao), 18/18 xã đạt tiêu chí 14 về Giáo dục (trong đó có 

03 xã đạt tiêu chí nâng cao). 100% các trường ứng dụng công nghệ thông tin trong 

quản lý điều hành, dạy và học; thực hiện giải quyết công việc trên môi trường 

mạng đạt 90%; triển khai các mô hình giáo dục STEM, trường học gắn với thực 

tiễn…tại 100% trường phổ thông; xây dựng mô hình giáo dục STEM tại 03 trường 

phổ thông; xây dựng 02 lớp học thông minh. 

 Nâng cao chất lượng đội ngũ đảm bảo sự cân đối hợp lý về cơ cấu, đạt 

chuẩn trình độ đào tạo, gắn với từng vị trí việc làm. Đến năm 2025, 100% giáo 

viên đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn. Tỷ lệ đảng viên trong ngành đạt 58% trở lên, 

100% cán bộ quản lý và giáo viên trong quy hoạch có trình độ trung cấp lý luận 
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chính trị.  

* Về đào tạo nghề: Đào tạo cho 6.950 lao động, trong đó tập trung đào tạo 

các ngành nghề yêu cầu trình độ cao, kỹ thuật công nghệ cao (góp phần nâng tỷ lệ 

qua đào tạo đến năm 2025 đạt 65%). Phấn đấu đến năm 2021, số lao động tuyển 

sinh của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn (đào tạo thường xuyên) đạt 

1050 người/năm. Giai đoạn 2021 - 2025 đào tạo nghề cho 5.250 lao động, nâng tỷ 

lệ lao động từ 15 trở lên đang làm việc được cấp các văn bằng, chứng chỉ đạt 42% 

trở lên. 

Trong giai đoạn 2021 - 2025 tập trung đào tạo và đào tạo lại các nghề thuộc 

các lĩnh vực phát triển trọng tâm, trọng điểm các lĩnh vực như: Du lịch và dịch vụ; 

Công nghiệp và Xây dựng; Nông lâm nghiệp. Trong đó tập trung vào các ngành, 

nghề  mũi nhọn và chất lượng cao, cụ thể theo nhóm nghề: Du lịch - dịch vụ: 1.380 

lao động, chiếm 26.28%; Công nghiệp và Xây dựng: 1945 lao động, chiếm 

28.47%; Nông lâm, nghiệp: 2.375 lao động, chiếm 45.25%. Bình quân mỗi năm 

tạo việc làm cho trên 1.300 lao động. 

Hỗ trợ phát triển đội ngũ cán bộ, nhà giáo giáo dục nghề nghiệp để đáp ứng 

yêu cầu thực tiễn. Phấn đấu đến hết năm 2025 tổng số cán bộ, nhà giáo tại Trung 

tâm là 29 người (6). Nâng cao vai trò trách nhiệm, tiến tới thực hiện cơ chế tự chủ 

tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên theo lộ trình đến năm 

2025 phấn đấu tự chủ 10% kinh phí chi thường xuyên. Hằng năm tiến hành đánh 

giá đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề để có kế hoạch đào tạo, bồi 

dưỡng chuẩn hóa, nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý công tác 

đào tạo nghề - hướng nghiệp của trung tâm đủ số lượng và đảm bảo về chất lượng 

phấn đấu những nghề cơ bản có một giáo viên cơ hữu, nâng cao chất lượng đội ngũ 

cán bộ quản lý, giáo viên dạy nghề đồng bộ về cơ cấu, có năng lực đổi mới, hội 

nhập; đổi mới quản lý, nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả hoạt động bộ máy 

quản lý về công tác đào tạo nghề của Trung tâm.    

3. Nhiệm vụ cụ thể 

3.1. Tiếp tục quy hoạch, sắp xếp hệ thống trường lớp; đảm bảo huy 

động học sinh các độ tuổi ra lớp, duy trì chuyên cần hàng ngày ở mức cao 

 Tăng cường công tác tuyên truyền về chủ trương sáp nhập và phương án sắp 

xếp lại các trường học, đảm bảo nguyên tắc ổn định việc dạy và học phù hợp với 

yêu cầu phát triển, đáp ứng tốt nhất nhu cầu học tập của Nhân dân. Tiếp tục sắp 

xếp hệ thống trường, lớp theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phát huy tốt các nguồn lực 

đầu tư cho giáo dục. Trên cơ sở sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp xã và yêu 

cầu của triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới tiếp tục xây dựng kế 

hoạch thực hiện theo lộ trình đưa học sinh về học tại trường chính ở các xã Bảo 

                                                           
()Trong đó: Quản lý: 03; Giáo viên dạy chương trình Giáo dục thường xuyên cấp Trung 

học phổ thông 13; giáo viên giáo dục nghề nghiệp 08; nhân viên 05 (01 kế toán; 01 bảo vệ; 01 

văn thư, 01 Y tế, 01 tạp vụ). Trình độ đội ngũ cán bộ, nhà giáo giáo dục nghề nghiệp trong đó: 

Thạc sỹ: 03; Đại học: 23; Trung cấp: 03 người. 
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Nhai, Tà Chải. Ưu tiên các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất đảm bảo các điều kiện 

thực hiện sắp xếp quy hoạch. 

 Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp huy động học sinh, đẩy mạnh 

hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của Nhân dân về vai 

trò của công tác giáo dục; tham mưu chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các địa phương 

tích cực vào cuộc, đưa nhiệm vụ huy động học sinh vào các kế hoạch và nhiệm vụ 

hằng năm, gắn với việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Tăng cường 

công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trong huyện cùng chung 

tay phát triển giáo dục, hỗ trợ giúp đỡ học sinh, trường học. Chỉ đạo các trường 

học chủ động trong xây dựng kế hoạch huy động học sinh các độ tuổi, kịp thời báo 

cáo, tham mưu, phối hợp để duy trì tốt số lượng học sinh; xây dựng môi trường an 

toàn, thân thiện, chất lượng để học sinh phát triển, yêu thích học tập. Xây dựng chỉ 

số phát triển giáo dục và đào tạo thông qua nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục 

các cấp, đảm bảo tỷ lệ huy động học sinh các độ tuổi đến trường nhất là huy động 

trẻ 2 tuổi, 6 tuổi vào lớp 1, hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6, tốt 

nghiệp THCS vào THPT và học nghề. 

 3.2. Đổi mới công tác quản lý, xây dựng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu 

cầu đổi mới; phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo dục nghề nghiệp 

Đổi mới quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả quản trị trong các nhà trường. 

Đẩy mạnh phân cấp quản lý theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm gắn với trách 

nhiệm của người đứng đầu. Tăng cường công tác quản lý đội ngũ nhà giáo và cán 

bộ quản lý giáo dục; rà soát, sắp xếp, quy hoạch cán bộ quản lý trường học. Xây 

dựng đội ngũ nhà giáo có phẩm chất chính trị, tư tưởng vững vàng, có đạo đức 

nghề nghiệp, tâm huyết, trách nhiệm trong công việc, có trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ; thực hiện bố trí, sử dụng hiệu quả biên chế đội ngũ, phân công nhiệm 

vụ hợp lý, đúng người đúng việc, đảm bảo bộ máy tinh gọn, phù hợp và có hiệu 

quả cao. Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá xếp loại cán bộ, viên chức. Chi trả 

các chế độ cho cán bộ, viên chức đảm bảo đúng, đủ, kịp thời. Tăng cường bồi 

dưỡng chuẩn hóa đội ngũ theo tiêu chuẩn vị trí việc làm; tổ chức tốt công tác bồi 

dưỡng thường xuyên giáo viên, trong đó chú trọng việc tự bồi dưỡng. Cử cán bộ, 

giáo viên tham gia bồi dưỡng để đạt chuẩn chuyên môn theo yêu cầu của Luật giáo 

dục; tổ chức 02 lớp Trung cấp lý luận chính trị cho cán bộ, viên chức trong diện 

quy hoạch. 

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo 

dục nghề nghiệp có chính sách xây dựng và thu hút giáo viên, giảng viên giỏi có 

năng lực hội nhập, giáo viên, giảng viên người địa phương (nghệ nhân các nghề 

truyền thống).  

3.3. Đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục- Đào tạo; nâng cao chất 

lượng giáo dục toàn diện; kiểm định giáo dục; triển khai thực hiện chương 

trình giáo dục phổ thông 

 Chủ động, tích cực triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới 
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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; Quyết 

định số 1677/QĐ-TTg. Triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới đồng bộ, 

theo đúng lộ trình. Tiếp tục rà soát các trang thiết bị hiện có để kịp thời tham mưu 

đầu tư bổ sung đảm bảo cho công tác dạy và học; cử giáo viên tham gia các lớp bồi 

dưỡng đảm bảo 100% giáo viên được bồi dưỡng, tập huấn để thực hiện triển khai 

chương trình; tham mưu tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đối với các 

môn học mới để sắp xếp giáo viên đáp ứng chuyên môn, nghiệp vụ. Xây dựng đội 

ngũ giáo viên cốt cán, nòng cốt chuyên môn ở các cấp học; cán bộ quản lý các cấp 

là nòng cốt, trụ cột trong các hoạt động chuyên môn ở nhà trường. 

Chỉ đạo thực hiện tự chủ kế hoạch giáo dục của đơn vị, tiếp tục thực hiện đổi 

mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, tinh giảm nội dung dạy học, đổi mới 

kiểm tra đánh giá theo hướng phát huy năng lực, phẩm chất của học sinh. Tăng 

cường hợp tác, hội nhập, tổ chức cho giáo viên, cán bộ quản lý tham quan, học tập 

kinh nghiệm phát triển giáo dục ở các vùng để nâng cao năng lực quản lý, giảng 

dạy, đồng thời phát huy các điểm mạnh, xây dựng các điển hình trong phát triển 

giáo dục địa phương. Kiểm soát chặt chẽ chất lượng giáo dục ở các cấp học, bậc 

học; kiên trì chỉ đạo thực hiện đảm bảo, kiểm soát chất lượng bền vững giữa các 

cấp học, lớp học.  

 Phát huy những kết quả, ưu điểm trong triển khai các mô hình giáo dục. Đẩy 

mạnh hoạt động các mô hình trường học thiết thực, hiệu quả, đảm bảo nguyên lý 

giáo dục "học đi đôi với hành"; mỗi trường xây dựng được một mô hình phù hợp 

để thực hiện. Xây dựng và thực hiện tốt các chuyên đề trọng tâm làm động lực phát 

triển giáo dục như các chuyên đề như Tăng cường tiếng Việt, phát hiện bồi dưỡng 

học sinh giỏi, học sinh năng khiếu, xây dựng hệ thống các trường trọng điểm chất 

lượng của huyện, tổ chức các loại hình câu lạc bộ học sinh ở các trường theo sở 

trường, năng lực của học sinh, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học trong học 

sinh và giáo viên, phát triển giáo dục ở các môn học STEM...tăng cường cơ chế 

quản lý, trao quyền tự chủ để các trường trọng điểm chất lượng cơ chế tuyển sinh, 

hỗ trợ giáo viên, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Đẩy mạnh xã hội hóa 

giáo dục, hội nhập, hợp tác, mời các chuyên gia, giáo viên giỏi trong và ngoài tỉnh 

cùng tham gia vào quá trình giáo dục các lớp trọng điểm, mũi nhọn. 

Tập trung các nguồn lực xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia, tạo động 

lực để các trường tập trung nguồn lực nâng cao chất lượng giáo dục hằng năm gắn 

với các tiêu chuẩn quốc gia về chất lượng giáo dục ở mỗi cấp học.   

3.4. Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao chất lượng dạy, 

học ngoại ngữ 

Đổi mới việc dạy và học ngoại ngữ trong các trường học, tạo chuyển biến 

căn bản về chất lượng, hiệu quả dạy và học ngoại ngữ; đảm bảo tiếp tục cho trẻ 

mầm non được làm quen với ngoại ngữ ở một số trường, triển khai thực hiện đồng 

bộ dạy học Tiếng Anh theo Chương trình 10 năm từ lớp 3. Thực hiện tổ chức triển 
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khai dạy học song ngữ (Tiếng Anh - Tiếng Việt) ở một số môn khoa học tự nhiên ở 

các trường như Thị trấn, Bảo Nhai..., phát triển mạnh các loại hình câu lạc bộ sử 

dụng ngoại ngữ trong các trường học, tạo môi trường học ngoại ngữ, trải nghiệm 

thực tiễn (thông qua các hoạt động giao lưu với khách du lịch)...tăng cường hợp tác 

quốc tế với các tổ chức, cá nhân trong phát triển dạy ngoại ngữ... 

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức và quản lí các hoạt 

động chuyên môn, quản lý kết quả học tập của học sinh, tạo thông tin liên lạc nhà 

trường với cha mẹ học sinh và cộng đồng. Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin đảm 

bảo 100% các trường tổ chức triển khai dạy học kết nối. Triển khai các phần mềm 

quản lý đảm bảo liên thông, hiệu quả trong quản lý cũng như dạy và học. 

3.5. Củng cố vững chắc, phát huy kết quả phổ cập giáo dục và xóa mù 

chữ; giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh phổ thông; xây dựng xã 

hội học tập 

 Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án Giáo dục hướng nghiệp và định hướng 

phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2019-2025. Củng cố, duy 

trì vững chắc, phát huy kết quả phổ cập giáo dục và xóa mù chữ. Đổi mới giáo dục 

hướng nghiệp và phân luồng học sinh bắt đầu từ cấp học trung học cơ sở tạo động 

lực cho học vươn lên trong học tập, giúp học sinh xác định rõ mục tiêu học tập và 

định hướng nghề nghiệp cho tương lai. Tuyên truyền, vận động tổ chức tốt việc 

học tập suốt đời, 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. 100% các trường 

THCS, THPT được tổ chức và tư vấn cho học sinh về định hướng nghề sau khi tốt 

nghiệp THCS. 100% học sinh các trường THPT tham gia học nghề đặc biệt là 

những ngành nghề yêu cầu kỹ thuật cao. 

3.6. Tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật trang thiết bị dạy học theo 

hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa 

 Tiếp tục ưu tiên các nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo hoàn chỉnh hệ 

thống phòng học theo hướng kiên cố ở tất cả các điểm trường chính; tập trung xây 

dựng phòng học bộ môn theo tiêu chuẩn. Củng cố và hoàn thiện cơ sở vật chất, 

điều kiện tổ chức bán trú cho học sinh về phòng ở, nhà ăn và các công trình vệ 

sinh. Xây dựng kế hoạch bổ sung trang thiết bị dạy học hằng năm, trang bị các 

phòng học bộ môn, tăng cường khai thác, sử dụng học liệu, thiết bị, mô hình thông 

qua khai thác và sử dụng mạng Internet. 

3.7. Tập trung nâng cao chất lượng trường phổ thông dân tộc bán trú, 

trường có học sinh bán trú 

 Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển, nâng cao chất 

lượng hệ thống trường PTDTNT, PTDTBT giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch thực 

hiện Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ, học sinh người dân tộc thiểu số” giai 

đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025. Tổ chức tốt mô hình bán trú tự quản, 

hướng nghiệp, dạy nghề, xây dựng trường PTDTBT điển hình, có tính lan tỏa 

trong cộng đồng; trong đó đặc biệt chú trọng phát triển mô hình trường bán trú 
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hướng nghiệp điển hình, thu hút học sinh tham gia, là tiền đề để nâng cao chất 

lượng giáo dục toàn diện các trường PTDTNT, PTDTBT. Tiếp tục ưu tiên đầu tư 

đảm bảo đủ các điều kiện hoạt động và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện 

(đội ngũ, cơ sở vật chất, nhà ở bán trú, nhà ăn, bếp, nhân viên cấp dưỡng...). 

3.8. Xây dựng và mở rộng cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

 Quy hoạch Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp -  Giáo dục thường xuyên bảo 

đảm quy mô, cơ cấu hợp lý về ngành, nghề, trình độ đào tạo (đa ngành, chuyên 

ngành), chuẩn hóa, hiện đại hóa, có phân tầng chất lượng. Tập trung đào tạo các 

ngành, nghề trọng yếu theo quy hoạch phát triển kinh tế chung của huyện.  

3.9. Tập trung nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật cho người lao 

động, giải quyết việc làm sau đào tạo 

 Tập trung đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực theo hướng đáp ứng 

nhu cầu học tập của người lao động và thị trường lao động, đặc biệt là nhu cầu 

nhân lực phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện, gắn với chuyển 

dịch cơ cấu lao động theo hướng tăng tỷ trọng lao động phi nông nghiệp, trong đó, 

ưu tiên các doanh nghiệp, lao động hoạt động trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ; đảm 

bảo người lao động sau học nghề có đủ năng lực, trình độ chuyên môn, kỹ năng 

nghề và thái độ nghề nghiệp để tham gia hoạt động sản xuất tạo ra sản phẩm có 

chất lượng cho xã hội, đảm bảo tối thiểu 80% lao động có việc làm sau đào tạo vào 

năm 2021; 85% vào năm 2025 (việc làm đúng với ngành nghề được đào tạo). 

 Hỗ trợ đào tạo trình độ cao về kỹ năng nghề, ngoại ngữ và ngành nghề đặc 

thù đáp ứng yêu cầu để đưa lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp 

đồng. Đẩy mạnh công tác cho vay vốn giải quyết việc làm nhất là đối với những 

lao động sau đào tạo có nhu cầu vay vốn để phát triển kinh tế. 

4. Dự kiến nhu cầu kinh phí 

Tổng nhu cầu kinh phí triển khai: 262,7 tỷ đồng, trong đó: Phát triển giáo 

dục: 258,7 tỷ đồng; nhu cầu Đào tạo nghề: 4 tỷ đồng 

Cơ cấu nguồn lực: Ngân sách Trung ương: 4 tỷ đồng; ngân sách tỉnh: 196 tỷ 

đồng; ngân sách huyện: 62,7 tỷ đồng.  

5. Giải pháp thực hiện 

5.1. Lĩnh vực giáo dục 

5.1.1. Giải pháp chỉ đạo, quản lý 

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; khoa học kỹ thuật là 

then chốt. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng và phải được phát huy sức mạnh 

tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn dân để đổi mới, phát triển giáo dục, 

đào tạo. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp; 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 đặc biệt là tầng lớp trí thức, nhân lực chất 

lượng cao trong phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững. Đẩy mạnh công tác 
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tuyên truyền tới Nhân dân chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước về công tác giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực. Nâng cao chất lượng, hiệu quả 

công tác truyền thông nhằm tạo sự đồng thuận thực hiện đổi mới giáo dục. Phát 

huy vai trò tham mưu, thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục của các cơ quan 

chuyên môn trong thực hiện định hướng, mục tiêu về giáo dục và đào tạo; vai trò 

của các đoàn thể Nhân dân, Ban đại diện cha mẹ học sinh, Hội Khuyến học, Hội 

Cựu giáo chức... 

5.1.2. Nhóm giải pháp về cơ chế chính sách, nguồn vốn 

Sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn được đầu tư cho giáo dục theo hướng 

trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả. Xác định nguồn lực đầu tư, tập trung thực hiện 

triển khai theo hướng đồng bộ, chuẩn hóa, hiện đại hóa. Củng cố, hoàn chỉnh hệ 

thống các trường học đạt chuẩn đã có, đầu tư theo lộ trình các trường đạt chuẩn 

mới theo lộ trình giai đoạn 2021-2025. Đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục để phát triển 

sự nghiệp giáo dục và xây dựng xã hội học tập, huy động các nguồn lực phát triển 

giáo dục và đào tạo. 

5.1.3. Nhóm giải pháp về nguồn nhân lực 

Xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đảm bảo cơ cấu, tỷ lệ, 

nâng cao trình độ đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ đáp ứng thực hiện 

Chương trình giáo dục phổ thông mới. Chú trọng bồi dưỡng đào tạo, đào tạo lại, 

đặc biệt là công tác tự bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ. Phối hợp đào tạo 

trung cấp chính trị cho giáo viên trong diện quy hoạch. Xây dựng đội ngũ giáo viên 

cốt cán chuyên môn làm động lực nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục. Đẩy 

mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, trong triển khai các hoạt động 

dạy và học. Tranh thủ mọi nguồn lực đầu tư để đầu tư cho công tác giáo dục và đào 

tạo nguồn nhân lực. Chú trọng công tác xã hội hóa của Nhân dân tham gia vào 

công tác giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực.  

5.1.4. Nhóm giải pháp chuyên môn 

 Triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới đồng bộ, theo đúng lộ 

trình. Tăng cường kiểm soát chất lượng giáo dục, trọng tâm kiểm soát chất lượng 

đầu ra. Thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, tập trung nâng cao chất 

lượng giáo dục toàn diện; phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu 

để tạo nguồn đào tạo nhân lực chất lượng cao. Nâng cao chất lượng đào tạo bồi 

dưỡng, nâng cao chất lượng tuyển sinh đại học, cao đẳng, dạy nghề, tư vấn nghề 

nghiệp cho học sinh, thanh niên. Đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng, chú 

trọng giáo dục nhân cách, đạo đức lối sống, kiến thức pháp luật và ý thức công 

dân. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh. Xây dựng và nhân rộng các mô hình giáo dục đặc thù để nâng cao chất 

lượng giáo dục. Tổng kết, đánh giá các mô hình giáo dục, mô hình quản lý giáo 

dục hiệu quả để nhân rộng. Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục 

toàn diện ở các trường PTDTBT, trường phổ thông có học sinh bán trú; đảm bảo 

an toàn cho bán trú, đặc biệt là an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn giao thông, 
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phòng chống xâm hại trẻ em. 

5.2. Lĩnh vực đào tạo nghề 

5.2.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý của cấp uỷ đảng, chính 

quyền cơ sở đối với công tác giáo dục nghề nghiệp 

Nâng cao nhận thức và hành động thực tế của Cấp ủy đảng, chính quyền và 

Nhân dân về vị trí, vai trò quan trọng của công tác đào tạo nghề và giải quyết việc 

làm đối với người lao động sau đào tạo. Xác định công tác đào tạo nghề là một 

trong những chỉ tiêu xây dựng và phát triển kinh tế xã hội chung của toàn huyện. 

Giao chỉ tiêu đào tạo nghề cho người lao động tại các xã, thị trấn, dựa trên kết quả 

khảo sát nhu cầu hằng năm và căn cứ vào sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa 

bàn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến Nhân dân và người 

lao động của địa phương về chế độ, chính sách liên quan đến công tác đào tạo 

nghề.  

5.2.2. Công tác liên kết đào tạo 

Phối hợp với các ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn tiến hành điều tra, 

khảo sát nhu cầu học nghề của người lao động; đặc biệt là liên kết với các trường 

dạy nghề, công ty doanh nghiệp, tập đoàn công nghiệp trong tỉnh và ngoài tỉnh 

nhằm đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao. Đào tạo theo đơn đặt hàng theo yêu 

cầu của các đơn vị sử dụng lao động, vừa đào tạo vừa lao động sản xuất, nhằm phù 

hợp với các hoạt động sản xuất của đơn vị. Tăng cường công tác phối hợp với 

Trường Cao đẳng Lào Cai, các cơ sở dạy nghề, Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh, 

Nhà máy luyện đồng Lào Cai để tổ chức tư vấn và giới thiệu việc làm (sau đào tạo) 

cho người lao động. Phối hợp với các đơn vị, các công ty được cấp phép đưa người 

lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 

Liên kết đào tạo tại các xã, thị trấn hoặc tại các cụm trung tâm trên địa bàn 

huyện, phù hợp với điều kiện thực tế và ngành nghề người lao động có nhu cầu 

đăng ký tham gia đào tạo. Xây dựng quy chế liên kết đào tạo và giải quyết việc làm 

giữa đơn vị đào tạo, tuyển dụng với cơ quan quản lý nhà nước, UBND các xã, thị 

trấn và người lao động nhằm phát huy vai trò và trách nhiệm của người lao động 

tham gia học nghề và các đơn vị đào tạo và tuyển dụng, đồng thời có sự quản lý 

nhà nước một cách hệ thống và khoa học trong công tác đào tạo nghề. 

5.2.3. Nâng cao chất lượng cán bộ đội ngũ giáo viên dạy nghề 

Chú trọng công tác bồi dưỡng đào tạo trong đó: Chú trọng công tác bồi dưỡng 

đào tạo trong đó: Đào tạo 01 viên chức giáo dục nghề nghiệp chuyên ngành nông 

nghiệp sang phi nông nghiệp (kỹ thuật xây dựng), 02 viên chức chuyên ngành 

trồng trọt sang chuyên ngành thú y; 01 viên chức chuyên ngành Tin học sang 

chuyên ngành nghiệp vụ chế biến món ăn. Hoàn thiện và đề nghị bổ nhiệm ngạch 

giáo viên dạy nghề nông nghiệp chuyên ngành trồng trọt cho 02 viên chức. Thực 

hiện tốt công tác tự bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu đổi 

mới; thực hiện chương trình giáo dục nâng cao chất lượng dạy nghề.  

5.2.4. Giải pháp về cơ chế chính sách, nguồn vốn  
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Trên cơ sở các chính sách của Nhà nước, cơ chế của tỉnh, huyện triển khai 

và thực hiện có hiệu quả việc liên kết dạy nghề theo nhu cầu của các doanh nghiệp. 

Chuyển dạy nghề từ đào tạo theo năng lực sẵn có của Trung tâm GDDN&GDTX 

huyện sang đào tạo theo nhu cầu của thị trường lao động và xã hội; gắn dạy nghề 

với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội của toàn huyện, của các xã, thị trấn, các 

doanh nghiệp và nhu cầu việc làm của người lao động.  

Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo nghề đảm bảo chuẩn 

hóa. Đẩy mạnh xã hội hóa dạy nghề theo hướng khuyến khích các tổ chức, cá nhân 

các doanh nghiệp, tham gia hoạt động dạy nghề cho người lao động và giải quyết 

việc làm trên cơ sở các quy định của Nhà nước. 

6. Hiệu quả của đề án 

Quy mô, mạng lưới trường, lớp học phát triển phù hợp; cơ sở vật chất thiết 

bị dạy học được tăng cường đầu tư; đa dạng hóa các hình thức học tập, tạo cơ hội 

học tập cho mọi người dân. Chuẩn hóa giáo dục vùng cao. Duy trì, nâng cao chất 

lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; chất lượng giáo dục toàn diện và hiệu quả 

giáo dục. Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực có chất lượng đáp ứng yêu cầu của 

cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ 

cấu lao động, khai thác các tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Tăng cường công 

tác quản lý nhà nước về dạy nghề, nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo, góp phần 

nâng cao trình độ dân trí, ngăn ngừa các tệ nạn xã hội, đảm bảo an sinh xã hội ở 

địa phương. 

IV. Tổ chức thực hiện 

1. Lãnh đạo, chỉ đạo Đề án 

Tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, thường xuyên, trực tiếp 

là các đồng chí Thường trực Huyện ủy. 

2. Cơ quan chủ trì 

(1) Lĩnh vực giáo dục: Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì. 

(2) Lĩnh vực đào tạo nghề: Phòng Lao động Thương binh - Xã hội chủ trì. 

Trực tiếp tham mưu cho UBND huyện triển khai thực hiện, theo dõi tiến độ 

thực hiện đề án, tổ chức sơ kết, tổng kết; xây dựng kế hoạch giai đoạn, kế hoạch 

năm để triển khai thực hiện Đề án. Tham mưu với UBND huyện điều chỉnh một số 

chỉ tiêu của đề án khi có sự biến động, đảm bảo phù hợp với tình hình cụ thể của 

địa phương. Tổng hợp, đôn đốc các cơ quan phối hợp báo cáo số liệu, nhiệm vụ 

mục tiêu có liên quan đến cơ quan, đơn vị được phụ trách trong đề án; có trách 

nhiệm theo dõi kết quả thực hiện đề án; định kỳ 6 tháng, 01 năm báo cáo Huyện 

ủy, UBND huyện. 

3. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo 

3.1. Các cơ quan, đơn vị, ban, ngành: Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ 

phối hợp với cơ quan chủ trì để thực hiện Đề án. 

3.2. Phòng Nội vụ huyện: Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo xây 

dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, tham mưu cho UBND huyện phối hợp với Sở 
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Giáo dục và Đào tạo, trường Cao đẳng Lào Cai… mở các lớp đào tạo bồi dưỡng 

chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công chức, viên chức. 

3.3. Phòng Tài Chính- Kế hoạch: Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo 

đề xuất danh mục, cân đối nguồn kinh phí đầu tư xây dựng các hạng mục công 

trình, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, hằng năm tiến hành tổng hợp báo cáo 

Thường trực Huyện ủy (qua Phòng Giáo dục và Đào tạo). Kết thúc giai đoạn, tiến 

hành tổng hợp, đánh giá hiệu quả việc đầu tư kinh phí, xây dựng cơ sở vật chất 

trường, lớp học.  

3.4. Trung tâm GDNN&GDTX: Phối hợp UBND các xã, thị trấn các cơ sở 

dạy nghề, các công ty, doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế trong và ngoài tỉnh để liên 

kết đào tạo theo chức năng và nhiệm vụ. Định kỳ báo cáo vào ngày 25 tháng cuối 

quý, 6 tháng và báo cáo năm về Thường trực Huyện ủy và UBND huyện (qua 

Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội); căn cứ chỉ tiêu đào tạo nguồn nhân lực 

tích cực tham mưu xây dựng kế hoạch mở lớp. 

3.5. Các trường Trung học phổ thông, trường PTDTNT THCS&THPT: 

Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ giáo dục, tổng hợp báo cáo số liệu liên quan 

đến giáo dục THPT, dạy nghề. 

4. Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ủy ban mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, 

các cơ quan truyền thông: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến quần 

chúng Nhân dân nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận trong quá trình tổ chức thực 

hiện. 

5. Đảng ủy các xã, thị trấn; các chi đảng bộ trực thuộc:  

Xây dựng kế hoạch phù hợp với yêu cầu thực tiễn của địa phương và mục 

tiêu, nhiệm vụ Đề án; phối hợp với các cơ quan chủ trì thực hiện có hiệu quả Đề 

án. 

Trên đây là “Đề án đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục toàn 

diện - đào tạo nghề huyện Bắc Hà, giai đoạn 2021 - 2025” của Huyện ủy Bắc Hà./.  

 

Nơi nhận:           T/M BAN CHẤP HÀNH 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (B/c),            BÍ THƯ 

- Sở Giáo dục và Đào tạo, 

- Các đồng chí Huyện ủy viên, 

- Các Ban XDĐ Huyện uỷ, 

- MTTQ và các đoàn thể CT-XH, 

- Các chi, đảng bộ trực thuộc, 

- Các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, 

- Trung tâm GDNN-GDTX, 

- Trường THPT số 1, số 2, 

- Trường Nội trú huyện, 

- Lãnh đạo VPHU, 

- Lưu VPHU.                                   Nguyễn Duy Hoà                                              
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