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SIX cAN THIET VA CAN CU' xA DIXNG  oE AN 

I. SIX CAN THIET xAY DVNG  BE AN 
A A 1. Mt so ket qua noi bit 

1.1. Gido dtc và d'ào 4w 
- Sir nghip giáo dic và dào tao dat dirge nhiu kt qua quan tr9ng; nhiu chi 

tiêu dat  cao so v&i các tinh trong khu virc...; phô cp giáo diic tiêp tiic duçic duy trI 
và nâng cao chat lucmg toàn din; t' 1 huy dng tré em 5 tuôi ra lap dt 99,8%; 
h9c sinh hoàn thãnh chuang trmnh tiêu hoc len l&p 6 dat  trén 98,5%; t' 1 hc hçc 
sinh len THPT, THCN, h9c nghê thug, dat  80%. Cong tác bôi di.rong h9c sinh giôi, 
nghiêncüu khoa hçc dt kêt qua vuot bc, h9c sinh dat  nhiêu giãi cao quc gia, 
quôc tê. 100% giáo viên dat  chuàn tth len (trén chuãn: MN 79,4%, TH 88,3%, 
THCS 81%, THPT 16,9%). T' 1 dãng viên dat  46,7%. 

- Mang luai tru&ng, l&p dirge sp xp ca bàn phü hqp vâi quy hoach, theo 
huóng tinh g9n dâu môi, m& rng quy mô, nãng cao chat luvng dy và hçc dáp 
irng yeu cau phát triên giáo dic. Ca sâ vt chat tnr?Yng, lap hc dirge ixu tiên dâu 
tu. Tru&ng hçc dat  chuân quôc gia dat  62,5%, vixgt 8,5% so vâi miic tiêu Nghj 
quyêt Dai  hi. Giáo diic vUng cao dirge tp trung chi dao  toàn din; các trueing ni 
trü cap huyn có cap TFIPT, h thông trir&ng phô thông dan tc (PTDT) ni trü, 
bàn tth tr& thành nông cot cüa giáo diic ving cao. Giáo diic thir&ng xuyên (GDTX) 
dirge mô rng quy mô, da dng hóa loai  hmnh dào tao,  day  manh  xây dirng xã hi 
h9c tip. Xã hi hóa giáo diic, khuyên h9c, khuyên tài dirge day manh  và có hiu 
qua. Hoãn thãnh vic sap nh.p Truông Cao däng Sir phm Lao Cai vào Phàn hiu 
Dai hçc Thai Nguyen tai  tinh Lao Cai. 

1.2. Ngucin nhân 1rc: Ngun nhân hrc tang nhanh v s luqng, da dng ca 
cau, cci ban dáp 1rng yeu câu phát triên cüa tinh. Các ca sO' giáo dc nghê nghip 
(GDNN) dirge mO' rng quy mô, nãng cao chat lisçing theo huóng xA hi hóa. Sap 
xêp, kiên toan trung tam GDNN và trung tam GDTX cap huyn; sap nhp cáe 
trithng Cao dng Cong dông, Trung h9c Y té vào TruO'ng Cao däng Lao CaL Chü 
tr9ng nâng cao chat li.rgng GDNN, trong dO iru tiên dào tao  cho các dôi tuqng 
thuc h nghèo, h cn nglièo...; t)i l lao dng qua dào tao  tang tü 55% (näm 
2015) len 65% (nàm 2020), trong do, dâo tao  nghê tang t1r 43,1% len 56,89%; ca 
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câu lao dng chuyn dch nnh ti'r khu virc nông nghip nông thôn sang thtzcing 
mi, djch vii, cong nghiêp. 

1.3. Khoa h9c và Cong ngh: Ho.t dng khoa h9c và cOng ngh dirqc ây 
mnh gn nghiên c1ru v&i irng ding. Trên 80% dê tâi khoa h9c duçic triên khai áp 
ding vào thc té, trong do dã nghien ci'ru, lira ch9n thành cong nhiêu giông cay 
trông, 4t nuôi md có nãng suât, chat h.rcmg cao. Dàng k bâo h s& httu trI tue, 
nhân hiu san phâm hang hóa dtrcic quan tam. Hcip tác ye khoa h9c và cong ngh 
vôi các tnr&ng dai  h9c và các vin nghien ciru duçic day manh;  irng ding khoa hçc 
k5thu.t dirqc t.p trung vào san xuât nông nghip, chê biên nông san, khoáng san. 
Tiên b khoa h9c k thut dugc áp dimg trong san xuât và di song, tao  ra nhiêu 
san phãm hang hOa CO thucmg hiu, chat h.rcing quOc gia. 

• A A 2. Ton tu, hin che va nguyen nhan 
2.1. Ttn 4zi, hzn  clii, k/to k/ian 
- Diu kin th chirc cáchoat dng gino diic vüng cao cOn nhiu khó khAn; cOn 

thiêu giáo vien mâm non, tiêu h9c, tiêng Anh, Tin hçc và giáo viên có chat luçing 
cao. (5 mt so xã vüng cao, t) l hçc sinh tot nghip THCS h9c tiêp len THPT, 
GDTX, h9c nghê cOn thâp; chat luqng giáo dic toàn din duçc nâng len nhizng chua 
thirc sr vüng chäc. Car si 4t chat (CSVC), thiêt bj dy h9c, nhât là &ving cao cOn 
khókhn; thiêu phOng hoc bô môn, din tich dat cüa nhiéu triiYng cOn ch.t hçp. 

- Quy mô, ngành ngh& cht luçing dào tao a mt s lTnh virc chua dáp irng 
ducic yéu câu thirc tien. Dc bit dào tao  nguôn nhãn lrc chat hrcrng cao chua dáp 
1rng nhu câu chuyên djch car câu kinh té (nhix nhân 1irc cho ngành Cong nghip, 
dch viii, du ljch,...); chi.ra thu hñt duçic nhân 1irc chat lixqng cao, thiêu cong nhãn 
lank nghê và chuyên gia giOi. 

- Nhim viii khoa h9c và cOng ngh (KH&CN) hang nm cOn It chi.ra bao trim 
hêt 1jnh huàng nghiên ciru cüa tinh. Dé xuât d.t hang nghién ciru gän vâi dja chi 
üng ding thrc tiên chtra nhiêu, mt so dê xuât chixa dáp irng tiêu chI cüa nhim v11 

KH&CN; chira có nhiêu nhim v11 KH&CN cO quy mô dü lan dê tao ra san phâm 
mang tInh hang hóa. VI 4y, hoat  dng KH&CN chua thirc sir trâ thành dng lirc 
pháttriênkinhtê-xahi. 

2.2. Nguyen n/ian cüa tn 4zi, hin ekE 
- Dc thu giáo dijc yang cao con rt nhiu dirn tri.rang (1.435 dim trithng 

MN, TH, t) 1 h9c sinh chiem 23,5%). Nguôn lirc dâu ti.r cho giáo diic mc dü dã 
duqc quan tam nhung rnâi dap rng dixcic nhu câu car bàn, mt so trtr&ng h9c ô 
vñng cao mài dat  rnirc tôi thiêu; xã hi boa giáo diic vüng cao, dc bit huy dng 
kinh phi cOn hn the. 

- ChInh sách thu hut nhân tài chiia dü manh,  trin khai chinh sách chtxa duzcc 
chü trong. Car chê, chInh sách cOn mt sO bat cap, nguôn hrc dâu tix cho khoa hçc; 
cong ngh cOn thâp. 

3. Sr cn thit xây dirng d an 
- Tip tic trin khai Nghj quyt s 29-NQ/TU ngày 04/11/2013 Hi nghj lan 

thu tam Ban Chap hành Trung llong Dàng khOa XI ye dôi mâi cn bàn, toàn din 
giáo diicvà dào tao;  thrc hin Chirarng trinh giáo dc phô thông mâi. 
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- Kê thra các dê an di mài, phát triên giáo diic giai doan tnrc. 
- Tip tic &M mi giáo diic và dào tao  giai doan 2020-2025, trQng tarn là nâng 

cao chat luqng giáo die - dào tao; nâng cao chat lixqng nguôn nhân lvc; chü trçng 
dào tao  nghê, dáp ng nhu câu phát triên kinh té - xã hi (KT-XH). 

- Thrc trng K}I&CN hin nay dóng gop vào phát trin KT-XH cüa tinh chua 
clap rng thrcc yêu câu; phát triên và üng diing KH&CN là mt trong nhthig dng 
1rc quan tr9ng dé phát triên KT-XH cüa tinh. 

II.CANCU'XAYD1rNGDEAN 
Nghj quyt s 0 l-NQ/DH ngày 16 tháng 10 näm 2020 cüa Dai  hi  dai  biu 

Dáng bO tinh Lao Cai lan thr XVI, nhim k' 2020 - 2025. 

Phn thu hal 
MJC TIEU, NHIM VJ, GIAI PHAP 

I. MIJC TIEU 
1. M.c tiêu tong quát 
1.1. Giáo d,c- dào 410: Nâng cao chAt hrçmg giáo diic toàn din, thrc chAt; 

duy trl vttng chäc, chat h.rqng, hiu qua phô cp giáo dc; day mnh phân luông 
hçc sinh; phát triên giáo dc dan tc, chuân hóa giáo diic vilng cao; tao  dt phá ye 
1.'rng dmg CNTT và giáo diic STEM; nâng cao chat lixqng day  và hçc ngoi ng - 
hi nhp quôc tê; xây drng trtthng chuãn quôc gia; phát hin, bôi duông hçc sinh 
giôi, hçc sinh náng khiêu. Nâng cao dan trI, dào tao  nhân 1c có chat luçmg clap 
frng yeu câu cuc Cách mng cong nghip lan thr 4; phân d den 11am 2025, giáo 
dic yang cao Lao Cai là mt trong các tinh dfrng top dâu Ca rnrâc; tin h9c - ngoi 
ngtr dat  mirc trung blnh Ca nuóc, den nm 2030 dirng top dâu khu virc các tinh 
mien nñi phIa Bäc. 

1.2. Nâng cao clzéh lwing nhân 1rc: Xây dirng ngun nhân 1irc có chAt luqng 
cao clap (mg yêu câu nghip cong nghip hóa, hin dai  hóa và hi nhp kinh tê 
quôc tê cüa tinh và dat nithc. Khai thác các tiêm nàng, the manh  nguôn nhân hrc 
nhäm phuc viii phát triên KT-XU, an ninh quôc phông, nang cao dôi song 4t chat, 
tinh than cUa than dan và xóa dói, giãm nghèo ben vtThg. Dôi mi math  m, dông 
bô, nâng cao nàng 1irc, chat lucmg dào tao tai các co s& giáo dçtc trôn dja bàn tinh 
clap (mg yeu cau cüa thj tnring lao dng; day manh  chuyén djch Co câu lao dng t(m 
lTnh c nông, lam, ngix nghip sang lTnh vrc cong nghip - xây drng, du ljch, dch 
v11 thi.rong mai  và trong ni b tüng ngành. Phân dâu den näm 2025, Trithng Cao 
dng Lao Cai dirge cOng nhn là tnrmg cao d.ng chat hrçmg cao. 

1.3. Khoa h9c và Cong ngh: Phát trik, i'mg ding khoa h9c cong ngh và di 
mâi sang tao  phiic vçitrijc tiêp, hiu qua cho phát triên kinh té xã hi cUa tinh, chü 
trpng (mng d'ing, chuyên giao cong ngh là chInh dé ph%lc vi pháttriên các llnh virc 
có tiêm näng, the math  dé nãng cao sue canh  tranh cüa san phâm; t.p trung vâo 
(mng diing trong các linh vrc: Nông nghip, du 1ch, djch V11, c6ng nghip, giáo diic, 

y th...; h trçm h sinh thai khôi nghip. Dôi mâi, nâng cao hiu qua cong tác t 
chirc và quân 1 nhà nu&c ye KH&CN, tao  bithc dt phá ye nng suât, chat hrcing 
và hiu qua gop phân thic day phát triên KT-XH cüa tinh. 
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2. Muic tiêu cy th 
2.1. Giáo d,c và dào tao 
- Duy trl, nâng cao ch.t hxqng ph c.p giáo diic và xóa mu ch & 100% xã, 

phuông, thj trân. TSr 1 buy dng tré em 5 tuoi ra iap dat tü 99,8% tr& len; tré 6 tuôi 
vào lop 1 dat  99,9% trâ len, tré tir 6-14 tuôi dat  99,8% tr& len; có it nhât 70% hQc 
sinh tot nghip THCS h9c len THPT và GDTX (trong do, lii 10-15% h9c GDTX 
và h9c nghé), so con iaj  di hpc THCN, hçc nghê và tham gia lao dng; 80% thanh 
nien trong d tuôi dat  trInh d giáo dic phô thông và t1zmg di.rang; 72% tru&ng 
hçc dat  chuãn quôc gia; 12% trithng chat krçmg cao, 01 cci s& giáo diic quôc tê. 

- 100% h9c sinh lit l&p 3 tr& len ducic h9c Tin h9c, Ngoi ngtr; trên 90% giáo 
viên ngoi ngü dixçic bôi duông dat  chuân yêu câu cap h9c; 100% the ca S& giáo 
dic i'mg diing cong ngh thông tin (CNTT) trong quãn 1 diêu hành, dy Va hpc; tO 
chüc day bce tritc tuyên; triên khai giáo diic STEM tai  100% tru&ng phô thông; 
xay drng mô hmnh giáo diic STEM tai  20 truitng phô thông (trong do, có 09 tru&ng 
PTDN ni trñ). 

- Di ngü can b quân l, giáo viên, nhân viên có dü v s luqng, hçip 1' v 
ca câu, dam bào chat luqng; 100% cn b quàn 1 và trên 90% giáo viên các ca sâ 
giáo dc cO trInh d dào tao dat chuân tr& len (trong do: MN có trên 95%, TH có 
trên 85%, THCS có trên 96% và THPT, GDTX, GDNN có 100%) theo quy djnh 
tai Lu.t Giáo diic ngày 14/6/20 19. 

- Tang cr&ng du Ur ca sâ 4t chit, thit bj dy hoc, dn näm 2025: 95% 
tnr&ng MN, TH, THCS, 100% tri.r&ng THPT CO phOng hçc kiên cô và ban kiên cô; 
100% truitng TH, THCS và THPT Co dü phOng hçc b rnôn, 100% các co s& giá? 
dic có dü thiêt bj dy hc tôi thiéu, các ca s& giáo diic mâm non có dü do dmg, do 
chcii; 100% ca s& giáo diic cO dü thiêt bj dy tin hoc, ngoi ngir. 

2.2. Giáo dic nghc nghip, phát trkn ngun nhân 1tc chat lwçrng cao 
- Giai doan  2021-2025: Tp trung dào tao  m&i, dào tao  nâng cao cho khoàng 

5 8.000 lao dng; trong do tp trung dào tao các ngành nghê yêu câu trmnh d cao, 
k5 thut cong ngh cao (cao dàng: 6.450 ngiz&i; trung cap: 16.570 ngu&i; sacâp và 
dào tao  thtr&ng xuyên: 34.980 ngi.rôi). TSr  l than 1irc trong các ngành den näm 
2025: linh vçrc nông, lam ngi.r nghip chiém khoãng 55,3%; li'nh vrc cong nghip - 
xây drng chiêm khoang 18,67%; linh vic du ljch - djch v11 chiôm khoãng 26,03%. 
Nâng t5' I lao dng qua dào t?o chung den näm 2025 dat  trên 70%, trong do t5 l 
lao dng CO v.n bang, chirng chi dat  trên 32%. 

- Xây drng ngun nhãn lirc có ch.thrçing cao phiic vi1 phát trin KT-XH và 
hi nhp quOc te; ixu tien phát triên nguôn nhân 1irc cho các ngãnh, linh virc ma 
tinh CO the manh, nhing ngành nghê thiéu nhãn lirc; chü trng dào tao,  bôi duô'ng 
nguôn nhân lrc là nguôi dan tc thiêu so; dào to gän vâi sl~ dung lao dng, tiêt 
kim, hiu qua cao. Giai don 2020-2025 t.p trung dào tao  khoáng 2.000 ngithi: 
Tiên Si: 50 (ngânh giáo dic 17; Y tê 03; CD nghê 10; các S&, ngành: 03; các huyn 
04; tru&ng Quôc té 03; Phãn hiu DH 10), Thac Si: 660 (nganh GD 400), Chuyên 
khoa: 200; tuyên chn ngi.r&i xuât sac di bce dai  hoc: 350; bce nghê: 740), trong 
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1ó: khu v1rc công: 1.150 nguô'i (TS: 50; CKII: 60; ThS: 510; CKI: 150; DH: 360; 
Nghê: 60); khu vrc tix: 850 ngi.thi (Tb s: 10, DH: 110, Nghê: 730). 

2.3. Khoa h9c - Cong ngh 
- Thirc hin 105 d tài, dir an, trong do: 50 d tài, dir an nghiên ciru khoa he 

cap tinh; 50 dir an thuc chInh sách khuyên khIch t'mg diing tiên b KH&CN; 05 
dir an thuc chixcing trInh nông thôn mien nüi. 

- Hmnh thành 02 c sO uam to cong ngh, 05 doanh nghip KH&CN; xây 
dmg san giao djch cOng ngh và thiêt b trrc tuyên; dâu lit và xây drng trai  thirc 
nghirn vüng cao tai  Sa Pa. H trçi kinh phi dàng k bão h sâ hQ'u trI tu cho 10 
san phâm; ho trçl khai thác, phát triên và thixcmg rni boa 03 tài san tn tue. 

- Thành l.p trung tam khâi nghip di mài sang to tinh; dánh giá trinh d 
cOng ngh 50 doanh nghip và ho trg ye cOng ngh cho 10 doanh nghip. 

II. NHIM VJ CU THE 
1. Linh vurc giáo diic và dào to 
1.1. TiEp 4w hoàn thin m(Ing lithi trzthng, ló'p; phát trin quy mO giáo d,c 

h9pIj 
.Xây drng và trin khai quy hoch mng luói trithng, 1&p; cci s& giáo diic 

nghê nghip thii k' 2021-2030, tam nhIn den näm 2050 (tich hçip trong quy hoach 
tinh Lao Cai) gàn vol quy hoch phát tniên KT-XH cüa tinh; khuyên khIch phát 
triên các cci sO giáo dc ngoài Cong lip. 

a) Giáo dyc mdm non: Dn närn 2025, cO 195 tr'ithng mm non (15 tru&ng 
MN tu thiic). Khuyên khich phát triên giáo diic mâm non tu thiic & khu vrc phát 
triên. Co khoãng 68.500 trê, tang 7.800 tré so v&i nàm 2020 (co khoáng gân 10.000 
tré ngoài cong 1p); cO It nhât 30% tré mâu giáo lam quen vOl ngoi ng và 60% 
trè mâu giáo lam quen vOi tin hçc... 

b) Giáo dycphd thông (TH, THCS, THPT): Dn nàm 2025, có 185 truOng 
Tiêu hQc; 02 trithng lien cap MN-TH, 148 truông THCS, 04 trung lien cap MN-
TH-THCS, 40 tru&ng lien cap TH-THCS; 27 tru&ng THPT; 09 tnr&ng lien cap 
THCS & THPT (08 truOng PTDT ni trü THCS&THPT, 01 trl.r&ng 
THCS&THPT); 140 truOng PTDT ban trü. Toàn tinh có khoâng 182.500 h9c sinh 
(khoâng 3.000 HS ngoài cong lap), tang khoâng 24.800 h9c sinh so vOi näm 2020. 

c) Giáo dyc thu'&ng xuyên: Dn nàm 2025, cO 10 trung tam cOng 1p (01 
Trung tam KTTH-HNN&GDTX tinh, 09 Trung tam GNNN-GDTX cap huyn), 
có khoãng 11.000 h9c vién (chira tinh h9c nghê), trong do, hc chuong trInh 
GDTX cap THPT 4.100 bce viên. 

1.2. Phdt trin, nâng cao chat lung d3i ngü can b3 quán lj (CBQL), giáo 
viên dáp á'ng yêu câu dôi mói giáo dic và dào 4w 

- Xây dirng và tnin khai D an phát trin, nãng cao ch.t luçmg di ngt can b 
quãn 1, gião viên giai doin 2020-2025. 

- Dn näm 2025, cO dü can b quãn 1 (CBQL), giáo vien, nhán viên; 100% 
CBQL và trên 90% giáo viên có trInh d dào tao dat chun trO len, trên chu.n dat 
tü 50% vOi cp mm non; 0,5% vOl tiu hoc; 1,7% vOl THCS; 28% vOl THPT, 
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GDTX; dir kin toàn tinh Co 19.200 ngui, tang khoàng 750 ngii so vOi nm h9c 
2020 - 2021. 

- 80% giáo viên trong ngun quy hoach CBQL có trInh d trung cap 1 hn 
chInh trj tr& len; 80% cu sO giáo dic có to chirc ca sO dàng; t' 1 dãng viên dat 
55°%; 100% CBQL, giáo vien phô thông &rçlc bôi dng chi.wng trinh giáo diic 
phô thông mOi; 100% CBQL cap phOng và 40% cong chüc, vién chirc trong din 
quy hoach CBQL cap phông ducic bôi diiông lãnh dao  quãn 1 cap phOng. 

-90% CBQL, giáo viên trO len dat  chun k5 näng üng d%ing CNTT cci bàn, 
trong do 30% so CBQL, giáo viên dat  chuân k näng irng diing CNTT nâng cao. 

- Tang cuOng dào tao,  bM duO'ng toàn din, chü tr9ng tr bi duông, nãng cao 
phâm chat chInh trj, dao  drc nhâ giáo, yeu nghê và nàng 1irc chuyên mOn nghip 
vii; xây drng và thu hut giáo viên giOi có nang 1irc hi nhp, giáo viên, nguOi dja 
phrnmg. 

1.3. Di môi n5i dung, phuing pháp giáo dyc; nâng cao chat Iwing giáo 
dyc toàn d4n; kiêm itjnh gido dyc; thyc hin chu'ong trInh gido dyc phô 
thông mái. 

- ChO dng, tIch circ trin khai thirc hin Chiiong trInh giáo diic ph thông 
mOi; biên soan  và triên khai tái 1iu giáo diic dja phixang thirc hin Chucing trInh 
giáo dic phô thông mOi dam bão tInh khoa hçc, thirc tiên, lien thông, thông nhât 
giüa các mon hoc, cap hçc. 

- Di mOi manh  me, dng b v cOng tác quán 1' giáo dic, ni dung, hinh 
thirc, phtxang pháp day  hçc, kiem tra, dánh giá theo hi.thng phát triên toàn din 
phâm chat và nàng 1irc ngixOi hçc. Chii tr9ng giáo d11c l tuOng, giáo diic nhãn 
cách, dao  duic, lOi song, kiên thi'ic pháp lut và thirc cong dan; phát huy tinh tIch 
circ, chü dng, nang lirc sang tao  cüa h9c sinh. Nâng cao chat hrqng dy hçc mOn 
tin hçc, ngoi ngU 0 các co sO giáo diic. 

- Dánh giá, tng kt và nhân rng các mô hInh tri.rOng h9c, mO hlnh ti chOc 
các hoat  dng giáo dic, dôi mOi phuang pháp giáo dic, mô hInh quàn l giáo diic 
hiu qua cüa giáo diic Lao Cai. 

- Nâng cao tiêu chI truOng hçc dat  chu.n quc gia (CSVC, di ngO, ch.t 
h.rqng giáo diic...), ban hành tiêu chI tnrng chat h.rçing cao; xây d%mg trtthng dat 
tiêu chuãn quôc té; triên khai hiu qua Dê an day  và hQc ngoi ngi, Dê an Phát 
trién, nàng cao chat krçng h thông trtrOng phô thông dan tc ni trü, bàn trü. Xây 
dirng phát triên truOng THPT Chuyên trO thành truOng tr9ng diem, hInh mâu các 
truOng THPT, tao  nguôn nhãn lc chat lucing cao. 

1.4. Phdt trin và nâng cao chIt Iutng giáo dye ö' yang dan tc thiêu se,. 
yang ctc bitt khô khán 

- Trin khai thrc hin D an phát trin h thng the truOng ph thông dan tc 
ni tri'i, bàn trü giai don 2020-2025. 

- Cüng c& phát trMn h thng truOng phi thông dan tc ni trü, bàn trCi. Tip 
tic ru tiên dâu tu cho các truOng nay dam bão dU các diéu kin hoat dng và nâng 
cao chat krcing giáo diic toàn din. 
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- Dn narn 2025, có 100% trumg PTDT ni trü, 45% tru?mg PTDT ban tth 
d.t tru&ng chuãn quôc gia; 15% sé hpc sinh dan tc thiêu so cap THCS và THPT 
diiçic hçc trong trir&ng PTDT ni trü; 45% so h9c sinh dan tc thiêu so tr& len cap 
tiêu hçc và cap THCS dirçic hçc ti tru&ng PTDT ban tni; Co tr 85% tr& len h9c 
sinh do d?.i  h9c và cao dàng; hQc sinh duqc tu van, djnh hithng chçn dung nghê 
theo näng 1irc ban than. 

- Chun hóa giáo diic vüng cao; nâng cao chit hrçrng chàm soc, giáo diic tré; 
tang cithng dy tiêng Vit cho tré em 5 tuOi nguM dan tc thiêu sO; chuãn bj các 
diêu kin cho tré em tnrâc khi vào l&p 1; xây dirng và nhan rng mô hInh dc thu 
trong trueing ni trü, ban trü gàn vi hung nghip và dy nghê. 

-Nâng cao cht hrqng giáo diic toàn din các tnxing PTDT nitrü, PTDT ban 
trü; dôi mài phisang pháp d.y h9c phU hgp v&i hçc sinh dan tc thiêu SO; dam bâo 
chat lirçmg dy tiêng Vit và tiêng dan toe. Chü tr9ng giáo diic doàn kêt các dan 
tc, van hóa các dan tc cho h9c sinh; thc hin các hoit dng giáo diic dc thu. 

1.5. Duy frI, nâng cao chtJt lwçrngphEi cIp giáo dic, xóa ma chfr; giáo dic 
hu'öng nghip và phân luông hpc sinh; xây dyng xã h5i h9c t(ip 

- Trin khai thirc hin hiu qua D an Giáo diic hu&ng nghip và ctjnh huóng 
phân luông h9c sinh trong giáo diic phô thông giai do?n  2019-2025. Dông thii, 
day m?nh  cong tác tuyen truyên trong và ngoài nhà tnx?mg dé các cap, các ngành 
vàtoàn xa hi nâng cao nh.n thrc ye trách nhim và tam quan trpng cüa vic phan 
luông hçc sinh sau THCS và THPT; dông thyi giüp các b.c cha, mc h9c sinh Va 
hoc srnh nhãn thixc rö, dung dan han viec hoc tap va ca hôi hoc tap, lam viêc la yêu 
câu trong qua trInh dam bào co câu hçip 15' nguôn nhân hrc xâ hii. 

- Duy trI, nãng cao cht krçing ph cp giáo dtic, nht là ph cp giáo diic 
mâm non cho tré 5 tuôi, tiên ti phô c.p giáo diic mâm non cho tré em 4 tuôi; phô 
cp giáo duc & 100% xä, phu&ng, thj trân, 100% cap huyn. Den nàm 2025, t5' 1 
phô cp giáo dçic THCS 100% xã, phi.r&ng, thj trán, dt trên 90%. 

- Thrc hin huâng nghip, phân 1ung sau THCS; xóa mu chU müc d 1, müc 
d 2 khoãng 5.000 ngu&i trong d tuOi tr 15-60; nâng t5' 1 ngi.r&i biêt chI len 
95%; dào t?o  nghê cho ngu&i lao dng, trong do ngu&i biêt cht trong d tuôi tr 
15-35 datt5'130%. 

- Phn du 100% tru&ng THCS và THPT có chucmg trInh giáo dic hix&ng 
nghip gn vol san xuât, kinh doanh, djch vi; dôi vol các huyn 3 0a, các xà có 
diu kiên KT-XH dãc biêt khó khän dt It nhât 80%; It nhât 40% hçc sinh tot 
nghip THCS tiêp tiie hQc tp ti các ca s& giáo dc ngh nghip; dôi vol các 
huyn 30a, các xã có diêu kin KT-XH d.c bit khó khän dat  It nhât 30% (trong 
dO, tü 10-15% hc GDTX và h9c nghe). 

- Tuyen truyn, 4n dng và t chüc thrc hin t& các nhim vi hçc tp su& 
d&i cho ngu&i iOn; phãn dâu môi can b, dang vién và gia dinh can b, dãng viên 
trO thành dan vj hQc tap, cOng d hçc tp và gia diIIh h9c tap. 

1.6. DiJi mói cong tác qudn Ij giáo dic, dào 4w, báo dam dan c/in, cong 
khai, thong nht; tang quyên tr c/ia, tr chju trách nhim cáa các cc sO gido 
dyc, ngithi d&ng du cc sO gido dyc 
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- Thirc hin quy djITh, trách nhim quãn 1 nhà rnxàc v giáo diic theo Nghj 
djnh so 127/2018/ND-CP cüa Chmnh phü; dôi md rrninh me cong tác quãn 1, coi 
tr9ng chat hrçcng, gàn trách nhim quân 1 chuyên mon vâi quãn 1' nhân sr và 
quân 1 tài chInh. 

- Dy mnh câi cách hành chinh; t.ng cii?ing phãn cp, phãn djnh rô cOng tác 
quán 1 nhà nuóc vâi quàn trj các cc sà giáo diic, dào tao; dc bit chü tr9ng COng 
tác quân trj ni b, phát huy vai trô, trãch nhim cüa ngixôi dimg dâu trong các c 
sâ giáo diic, dâo tao, dja phuong. 

- Xây dirng quy djnh v quyn tir chü, tr chju trách nhim trong thirc hin 
nhim v11, to chirc bO may, biên chê, tuyen ding, sf1 ding can b, viên chfrc trong 
các Ca sf1 giáo diic cong ip. Tang cuf1ng hi nh.p, day mnh hp tác quôc té; chü 
dng, tIch circ áp ding phuang pháp quãn 1 giáo dic hin dai.  Xây drng Cu chê 
tuyên chçn carl b quãn 1, giáo viên, giâng viên giOi, chat hrçing cao. 

- Tang cizf1ng hot dng kim tra, thanh tra, giám sat cüa Ca quan chfrc näng 
và doàn the nhãn dan dôi vói hot dng giáo diic. Ngän chin,  xi:r 1 kjp thf1inhng 
tiêu cjc, h?n  chê trong giáo diic; dam báo thirc chat, cOng bang trong kiêm tra, 
dánh giá xêp loai Ca quan, dcm vi, tO chfrc, Ca nhân. 

1.7. Dy mznh á'ng drng CNTT; nâng cao chat lwy'ng dçiy, Iz9c ngoçli ngfr 
a) Dá'y mgnh ing dyng cN7T: 

- Xây drng và trin khai thirc hin D an "tJ'ng diing CNTT, d.y mnh giáo 
d1ic thông minh, giáo dc STEM, giai don 2020-2025" 

- Hoàn thin, phát trin h thng thông tin thng th và ca sf1 dü 1iu ngành 
giáo diic và dào to cüa tinh; xay d1rng môi tnr?mg hçc tsp, h9c trrc tuyên, thi trirc 
tuyên. 

- Tüng bithc du ti.r h t.ng CNTT d day mnh üng diing trong quân 1', dy 
và h9c, dc bit vic dy h9c trirc tuyên trong diêu kin djch bnh, dáp i'rng yêu 
cau cüa cuc Cách mng cOng nghip 4.0. 

- Dn nám 2025, có 49% tnrf1ng ph thông tr& len f1ng dig CNTT dt müc 
ca ban (09 trir&ng dtt müc nâng cao); 70% trix&ng mâm non có tré em duqc tiêp 
c.n vâi Tin hçc. Dixa ni dung giáo diic k5 nang sO vâo 100% trLrf1ng THCS, 
THPT vüng thu.n lqi; 100% các trithng phô thông có dii phOng hçc tin h9c. Xây 
dirng 15 lap h9c thông minh f1 các trtrf1ng phO thông, 09 tnrf1ng diên hInh ye giáo 
dic STEM. Triên khai giáo diic STEM tai  100% tru&ng phô thông. 

b) Náng cao chá't luv'ng dgy, hQc ngogi ngi 
- Xây drng vâ trin khai dir an "Nâng cao ch.t luçmg dy và h9c ngoi ngü 

trong các ca sf1 giáo dc mâm non, phô thông và GDTX giai doan 2020-2025". 
- Rà soát, dánh giá, xp 1oi, xây drng k hoch dào tao, bi duf1ng nãng cao-

näng 1irc ngoi ngft cho giáo viën d dü v s6 lucrng, dam bão chat luçmg. Xãy 
drng mOi tnr&ng hçc và sf1 diing ngoi ng, phát dQng phong trào giáo viên càng 
hçc ngoi ngC. Tang ci.rông dy và hçc ngo.i ngti trên các phuang tin truyén 
thông dti chiing. Xây drng mô hInh dy h9c tiêng Anh trirc tuyên; da d.ng hóa 
hInh thüc két nôi vf1i giáo viên bàn ngf1 dé nãng cao k5 nãng nghe, nói. 
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- Dn nam 2025, có 80/193 truYng mrn non lam quen vi ngoi ngt; 100% 
truông tiêu h9c (hr l&p 3 den lap 5), THCS, TF]IPT h9c tiêng Anh h 10 nàm. H9c 
Toán và mon khoa h9c bang tiêng Anh: 10 trtxng THPT, 10 trix?mg THCS, 20 
tru&ng tiêu hçc. Xay dmg 59 tnrng diên hInh ye day ngoai ng. Dào tao  233 giáo 
vien, bôi duông dê It nhât 95% giáo viên dat  chuãn näng lirc câph9c. 70% hçc sinh 
dat chuãn nng 1irc theo cap hçc; các phithng a thãnh phô, thj trân huyn và rnt so 
vüng phát triên dat  hr 90% tr& len. Chat hxqng dai  trà & top dâu các tinh mien n1ii 
phIa Bàc; hçc sinh giOi ngang bang các tinh Trung du. Duy tn quy mô tiêng Trung 
Quôc & các cap hçc. Khuyên khIch dào tao,  bôi throng ngoai ngü cho can b, cong 
chüc, ngii&i lao dng. 

1.8. Tang cithng diu hr co sô v?I!  chit, thiut bj dzy h9c theo Juthng kiên c 
hóa, chuân hôa và h4n ttzi hóa; dam bdo dü kinh cho giáo dc, dào 4w 

- Tp trung ngun lirc du ttr cci s& v.t chit tnr&ng, l&p h9c, m tiên du ti.r: xây 
drng tru&ng hçc dat  chun quôc gia (tang them 40 tru&ng); dam bão thiêt bj day 
hçc; kiên cO hóa phông h9c, cci ban dü phông hpc b mon (432 phông); nhâ da chüc 
nãng... 

- Dn nàm 2025, tinh Lao Cai hoàn thành miic tiêu xóa phông h9c XUông Cap 
(xay dmg 396 phông hçc). Dâu tix xây drng trtthng PTDT ni trü THCS&THPT 
huyn Bão Thàng, tnr&ng THPT dan tc ni trñ tinh theo hiràng hin dai,  chat krqng 
cao; quy hoach, dâu tr THPT Chuyên; xây drng 12 tru&ng chat luqng cao, 01 
tnr&ng quOc tê; dam báo dü thiêt bj day  h9c, hrng bi.râc dâu tu các thiêt bj day  h9c 
tiên tiên, hin dai.  Khuyen khIch to chirc, cá nhân dâu tu các ca s& giáo dc tu thiic. 

- Dam bão dU kinh phI dào tao,  bi thrOng giáo viên; biên soi tài lieu dja 
phung; Ca s& 4t chat, thiêt bj day  h9C phc vi tOt vic triên khai chuang trInh 
giáo dic phô thông m&i. ThITC hin day dü, kjp th&i các chInh sách hin có; rà soát, 
diêu chinh các chInh sách dã ban hành; ban hãnh mói các chinh sách dê phát triên 
sr nghip giáo diic. 

1.9. DEy minh xii hç3i hóa, h9p tác và hfl nhp quuc tu 
- Dy math cOng tác xã hi hóa, huy dng ngun hrc xã hi tham gia các boat 

dng giáo diic. 
- Tang ctr&ng cOng tác quãn 1 nhà ni.râc v hi thp quc t. Tao  diu kin 

cho các ca s& giáo diic day manh  hi nhp quOc tê thông qua vic hçip tác v&i cac 
ca s& giáo diic hay Trung tam nghiên ciru & nuóc ngoài. 

- Chü dng, tIch circ trong nghiên ci.'ru, giao luu, hcip tác; thüc d.y hi thp, 
tiêp thuphuong pháp, cong ngh, mô hInh giáo diic khoa h9c, tiên tiên phü hçrp dê 
ing ding vào quân l', diêu hành, img diing khoa h9c và cong ngh trong dy hçc, 
hoat dng giáo diic; dOng thôi, day mnh lien két dào tao,  thu h&, tiêp nhn giáo 
viên ngu&i rnróc ngoài giãng dy tai  các co s& giáo diic. 

- Thành 1p tnrông ph thông quc t ti thanh pM Lao Cai. 
2. Linh vrc giáo dye ngh nghip- phát triên nguôn nhn 1ic 
2.1. Tu tic hoàn thin mzng hthi trwông, lop; phdt triun quy mô giáo dic, 

dào 4i0, ngun n/ian lrc 
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- Xây dimg và tri&i khai quy hoach ca si giáo diic ngh nghip thôi k' 202 1-
2030, tam nhIn den näm 2050 (tich hçip trong quy hoch tinh Lao Cai) gàn vâi quy 
hoach phát triên KT-XH cüa tinh; khuyen khIch phát triên các cci s& giáo dyc nghê 
nghip ngoài cong lap. 

- Quy hoach mng hthi cci sO' giáo diic ngh nghip theo hrnrng mO', quy mô, 
cci câu hçip l. Khuyen khich thành 1p rnO'i 2-3 cor sO' giáo dc nghê nghip tu 
thiic, cci sO' giáo dtc nghê nghip cüa doanh nghip và có von dâu tix rnrâc ngoài. 

- Tao ngun dào to nhân 1c ch.t hrçing cao bang vic nâng cao cht hxcmg 
giáo ditc phô thông, chat lixçmg phô cp giáo di.ic; day manh  hiiàng nghip, nâng 
cao nhân thüc cho hoc sinh; thirc hin hiu qua Dé an D.y và hyc ngoi ngt, nng 
cao näng 1irc sO' ding ngoi ngCt cho hpc sinh phô thông. 

- T chO'c dào to tai  tinh và lien kt các trixO'ng Trung uang dào tao  theo chi 
tiêu so luçmg, ngành nghê can dào tao  nhãn 1irc chat li.rcing cao. Hang näm, ch9n cl'r 
nhftng bce sinh giOi, can b tré cO thãnh tIch xuât sac di dào tao  O' nithc ngoài. 

- Dn näm 2025, có 01 truO'ng cao dàng, 01 trizO'ng trung cp; 10 trung thin 
GDNN; 03 cci sO' có boat dng GDNN; khoãng 50 trung tam ngoi ngü, tin hpc tu 
thic, trung tam ngoi ngi có von dâu liz nithc ngoâi vâi khoãng 10.000 hc viên. 

A I - A 9 V 9 2.2. P/ia! trien, nang cao chat 1u'ing d9i ngu can bp quan ly (CBQL), giang 
viên dáp ingyêu câu tti mó'i giáo dye - dào 4w 

- Dn nàm 2025, có dO' can b quân l (CBQL), giáo viên, giãng viên, nhân 
vién; 28% CBQL và gián viên có trinh di dào tao  trên chuãn. 

- 15 can b quân 1', giáo giãng vien truO'ng Cao d&ng Lao Cai trong ngun 
quy hoch CBQL có trInh d trung cap l 1un chInh lij trO' len; cO 34 CBQL các 
cci sO' giáo diic nghê nghip duçc bôi duôiig nghip vii; 100% CBQL cap phOng và 
40% cong chüc, vien chO'c trong din quy hoach  CBQL cap phông duçic bôi di.rô'ng 
lãnh dye quãn 1 cap phOng. 

- 100% CBQL, giáo viên trO' len dat  chuan k n5ng O'ng diing CNTT cci ban, 
trong do 30% sO CBQL, giáo viên dat  chuân k n5ng 1mg dyng  CNTT nâng cao. 

- Thng cuO'ng dào tao,  bi duông toàn din, chO' tr9ng tir bi dung, nâng cao 
phâm chat chInh trj, dao  dIre nhà giáo, yêu nghe và nng lirc chuyên mon nghip 
vi; xây dimng và thu hut giãng viên giOi Co nàng 1irc hi nhp, giãng viên ngtthi dja 
phi.wng. 

2.3. Di rnói n3i dung, phu'o'ngpháp a'ào 4w; nâng cac ch! 1wing giáo dye 
bàn d41n; kiêm ttjnh gido dyc, biên sozn chwo'ng trInh, giáo !rinh dào 4w các 
ngành/ngh 

- Biên soan chirorng trInh, giáo diic day  ngh dáp 1mg yeu cu nãng cao chit 
hxçng dào tao. 

- Di mài mnh me, dng b v cOng tác quan 1 giáo diic, dâo tao,  ni dung, 
hInh thcrc, phuong pháp day  hoc, kiêm tra, dánh giá theo hixO'ng phát triên toân 
din phãm chat và nàng 1rc ngizO'i hoc. ChO' tr9ng giáo dic 1 lithng, giáo dic nhãn 
each, dao dIre, lôi song, kiên thlrc pháp 1ut và thIrc cong dan; phát huy tInh tIch 
circ, chO' dng, nàng lirc sang tao  cüa sinh viên, hçc viên. 
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- Các Ca sâ giáo diic nghê nghip thirc hin cong khai, cam kêt chat luçing Va 

diu kin dam bào chat hrcing. Xây drng và cong bô chuân dâu ra cüa tirng cap 

h9c, chum-ig trInh và chuyên ngành dào tao. 
- Tang clxng quãn l nhà nuóc, kim djnh cht lixqng giáo diic ngh nghip, 

dc bit là ca sä ngoài cong lap, cac chuang trInh dào tao  không chinh quy, có yêu 
to hqp tác quôc té. Thrc hin kiêm djnh chat hrqng giáo dc nghê nghip và kiêm 
djnh chat hrgng chucrng trInh dào tao  nghe trçng diem quôc gia tiTrung Cao 
dängLàoCai. -- 

2.4. Diii mó'i cong ldc qudn lj giáo dec, dào 4w, bdo dam dan ci,ü, cong 
kiwi, thông nhât; tang quyên 4 chü, 4r chju trách nh4m cüa cdc cc" sO' giáo 
dic, ngwO'i dfrng dâu cc" sO' gido dic 

- Thrc hin quy djnh, trách nhim quãn 1 nhà nithc v giáo diic theo Nghj 
djnh so 127/20181ND-CP cüa ChInh phü; dôi mâi manh me cong tác quãn li', coi 
trQng chat luqng, gän trách nhim quân 1 chuyên mon vti quãn l nhân sr và 
quãn 1 tài chmnh. 

- Chuyn djch ca cu dào tao  các tn.thng chuyên nghip theo hithng phü hcip 
vói mlic tiêu chuyên djch ca câu cüa tinh, da dng boa các hInh thirc dào tao,  tang 
nhanh t' l lao dng qua dào tao. 

- Dy manh câi cách hành chInh; tang cuing phan cap, phãn djnh rO cong tác 
quãn l nhà nuâc vâi quãn trj các co so giáo diic, dào tao;  d.c bit chci trQng cong 
tác quán tn ni b, phát huy vai trô, trách nhim cüa nguii th'rng dâu trong các ca 
sO giáo d'çic, dào tao,  dja phuang. 

- Xây dirng quy djnh v quyn t%r chü, tij chju trách thim trong thc hin 
nhim v1i, to chrc b may, biên chê, tuyên dimg, si'r diing can b, viên chüc trong 
các co sO giáo diic cOng lap. Tang cix&ng hi nhp, day mnh hçip tác quôc tê; chü 
dng, tIch circ áp diing phuang pháp quãn l giáo diic hin dai.  Xây drng ca ché 
tuyên ch9n can b quàn l, giáo viên, giãng viên giOi, chat 1ucng cao. 

- Tang c1.rOng hoat dng kim tra, thanh tra, giám sat cüa cc quan chirc nàng 
và doàn the than dan dOi vOi hoat  dng giáo diic. Ngän ch.n, xi:r l kjp thOinhUng 
tiêu c1rc, han  chê frong giáo diic; dam báo thirc chat, cong bang trong kiém tra, 
dánh giá xêp 1°ai  co quan, danvj, to chIrc, cá nhân. 

2.5. Tang cwO'ng diu 1w co' sO' vt chIh, thilt bj dzy hpc; dam báo dü kinh 
chodào4io 

- Du tu ca sO 4t chat cho 05 trung thm, grn: Trung tam GDNN-GDTX cac 
huyn Bàc Ha, Bâo Yen, thj xa Sa Pa, thành phô Lao Cai và Trung tam KTTH-
FINDN&GDTX tinh. T.p trung du tu có trçng tam, dôngb các yêu to am bào 
chit luqng dào tao  cho 07 nghê theo cap trInh d chuân quôc gia, khu v1rc, quOc tê 
cho Trithng Cao däng Lao Cai. Phãn dâu den nm 2022, nghê Din cong nghip có 
thit bj dào tao dat cp d quc té; nghê Cong ngh ô to, Du ljch dat  cap d khu virc 
ASEAN. 

- Dam bâo dü kinh phi dào tao,  bi duOng giáo viên, giãng viên; biên son tài 
1iu dja phucing. Thrc hin dy äü, kjp thOi các chInh sách hin có; rà soát, diêu 
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chinh cac chinh sách cia ban hành; ban hành m&i các chInh sách d phát triên giáo 
diic nghê nghip. 

2.6. Tçlp trung nâng cao trinh d3 chuyên rnôn, kj t/zuçIt cho ngu'ô'i lao d5ng, 
giái quyêt v41c lam sau dào 4zo 

-.Tp trung dào tao  nâng cao chit luçing ngun nhãn 1rc theo hu&ng dáp irng 
nhu câu h9c tp cüa ngithi dan và thj tru&ng lao dng, d.c bit lànhu câu nhân lic 
phic vii yêu câu phát triên KT-XH cüa dja phu'cmg, gàn vói chuyên djch cci câu lao 
dng theo hi.xàng tang t' tr9ng lao dng phi nông nghip, trong do izu tiên doanh 
nghip, lao dng hoat dng trong linh vrc du ljch, djch vi. Dam bão ngithi lao 
dng sau h9c nghê có dü näng 1c, trInh d chuyên môn, k nàng nghê và thai di 
nghê nghip dê tham gia ho.t dng san xuât t.o ra san phâm có chat luçing cho xã 
hi; dam bão tôi thiêu 80% lao dng có vic lam sau dào tto vào näm 2021 và 85% 
vào näm 2025. 

- H trq dào tao  trInh d cao v k nng ngh ngoai ng và ngành nghê dc 
thu dáp 1mg yêu câu dua lao dng có nhu câu di lam vic & niiâc ngoài theo hçp 
dông; M& rng san xuât, phát triên kinh tê nhm phát triên thj tru&ng lao dng; day 
manh cong tác cho vay von tao  vic lam tir qüy 9uôc gia vic lam, nhât là dôi v&i 
nMng lao dng sau dào tao  có nhu câu vay von dê phát triôn kinh té. 

- Nâng cao ch.t lung dào tao  các chuyên ngãnh Dai  h9c, rn& rng hqp tác 
quôc té; gn dào tao  v&i nghiên clru khoa hc 1mng dimg và chuyên giao khoa hc 
cong ngh t?i  Phân hiu Dai  hçc Thai Nguyen & Lao Cai. 

2.7. D4y mçinh xã h3i hóa, h9p tác và h3i nhip quic ii 
- Dy manh  cong tác xa hi hOa, huy dng ngun 1irc xã hi tham gia các hoat 

dng giáo diic nghê nghip, phát triên nguôn nhân 1jrc. 
- Tang ctr&ng cong tác quãn l nhà nuOc v hi nhp quc t& lien kt dào tao 

vói nu&c ngoài và hoat  dng tu van du hçc. Tao  diêu kin cho các cci s& giáo diic, 
dào tao  day  manE  hi nhp quôc tê thông qua vic hçp tác v&i các cci s& giáo diic 
hay Trung tam nghiên clru & nithc ngoài. 

- Tip tic thc hin cci ch du thu, d.t hang clii tiêu dàotao ngh tü ngân 
sách Nha nuàc. Xây dirng cci chê lien kêt day  nghê theo nhu câu cüa các doanh 
nghip: Tao  mi quan h gi[a doanh nghi v&i cci s& giáo dic nghê nghip trong 
và ngoài tinh hi.râng tài dào tao  theo nhu câu cüa dciii vi sIr dung lao dng, doanh 
nghip trirc tiêp hqp dông dào tao  vâi cci sà dy nghê, kinh phi dào tao  do doanh 
nghip và ngu&i h9c dOng gop, ngân sách tp trung uu tiên ho trg dôi vâi các dôi 
tixçing thuc din chinh sách theo quy djnh chung cüa Nhà nu&c. 

3. Linh viyc khoa h9c và cong ngh 
3.1. Dy minh nghiên cá'u á'ng ding tiln b3 khoa h9c và cong nghç phyc 

vy phdt triên KT-XH 
a) Lnh vtc nóng nghip và phát trié'n nông thón: Tr9ng tam nghiên clru, 1mg 

diing, chuyên giao tiên hO KH&CN dc bit cong ngh cao, cong ngh tiên tiên 
vào san xuat dôi vài các san phâm nông nghip chIr lc, san phâm OCOP, san 
phâm nông nghip hru cci than thin môi tru&ng, lien két san xuât gàn vâi ché 
biên, bão quan các mt hang nông - lam - chän nuôi, san xuât hang hóa theo chuôi 
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giá trj dáp ñng nhu cu thj tnr&ng; Phát trin các doanh nghip cong nghip sinh 
h9c snxuât san pharn trong nông, lam, thüy san v&i các nhóm chü yêu các san 
phâm ye giông cay trông, 4t nuôi, thüy san; phan hihi ccr vi sinh, thuôc bão v 
thirc vt sinh hpc, san phâm xir 1 môi tnr&ng, thüc n chn nuôi...; san phâm sinh 
h9c phiic vi bâo quân ché biên san phâm nông, lam, thüy san. 

b) V van hóa xâ h5i: Nghiên ciru các v.n d v ljch sir, truyn thing, van boa 
các dan tc; bâo ton và phát huy các loai  hInh van hóa phi vt the; nghiên ci'ru các 
giãi pháp phát triên du ljch ben vrng, da d.ng các san phâm du ljch gän vói thirnng 
hiu du ljch Lao Cai, xây dimg nên tang du ljch thông minh. 

c) Ve cong nghç thông tin - truyn thông: Ung di.ing rng rãi cong ngh thông 
tin trong rni lTnh virc phc vi.i phát triên kinh té - xA hi, dam báo an ninh - quôc 
phông. Tiêp tiic vn hành hoàn chinh chInh quyên din tü, cong dândintü, doanh 
nghip din ti:r va phát triên thuing mai  din tr theo hixàng chuyên dôi so; 1rng 
ding côñg ngh GPS/GIS trong quãn l nhà niRic Va djch vi; cong nghip CNTT 
trâ thành ngành kinh tê có toe d phát triên nhanh, ben vitng, doanh thu cao, có giá 
trj xuât khâu lécn. 

d) V khai thác thi nguyen và báo v môi trwàng: Tp trung nghiên cüu, dánh 
giá si:r dipg tài nguyen thiên nhiên mt each hçp l và mang lai hiu qua. Nghiên 
ciru, nhn dng bàn chat, nguyen nhàn và tác dng cüa thiên tai, qua trinh biên dôi 
khI h.0 trên dja bàn tinh dê lam ca sâ khoa hçc cho vic dê xuât thirc hin các giâi 
pháp h.n chê, phông ngra, thIch üng v&i biên dôi khI hu; phát triên cong nghip 
sinh h9c trong lTnh vrc báo v môi trir&ng ye các chê phâm xü 1 chat thãitrong 
san xuât, chê biên nông, lam, thüy san; san phâm xir 1 chat thai y tê; san phâm xir 
l cht thai trong cong nghip và sinh hoat. 

e) V Giáo dyc và dào tgo: Nghiên ciru các giái pháp d nàng cao ch.t lung 
giáo diic dao tao  cüa tinh; giâi pháp quân l, sir dimg hçip l di ngü khoa h9c cüa 
tinh, tao  diêu kin phát huy day dü sic 1irc, tn tue, tài näng. . . .di ngU trI thác. 

j) V Y, dirçic: Nghiên ciru, irng cOng ngh cao trong linh virc y t, lam chü 
duçc các k thut tiên tin trong chuân doán và diêu trj bnh, tt & ngithi nhu: mô 
ni soi, trj lieu  te bào gOc, ghép tong, k5 thut sinh hçc phân tü.. . lam chü dixçic các 
cong ngh và k5T thut tiên tiên trong phông các bnh truyên nhiêm, nguyhiêm, các 
beth mâi phát sinh. Chü tr9ng nghién cüu sànxuât nguyen 1iu diiçic chat phiic vi 
cOng nghip bào ch thuc, phát huy uu the, tiêm nAng ye d'trçic lieu va thuôc y h9c 
cô truyên. Day mnh nghiên ciru, rng diing cong ngh cao trong nghiên ciu và san 
xut thuc tü duçc 1iu cüa tirth Lao Cai; phát triên các doanh nghip cOng nghip 
sinh h9c san xut san phm trong linh vrc y dixcic vâi các nhóm chü yeu các san 
phm v ging dizçic lieu,  hoat cht tr duçc lieu, san xuat và bào quân duçic lieu; 
các loai thrc phm chüc n.ng phc vi tiéu dung trong nithc và xuât khâu. 

3.2. Tang cithng ti&m 1rc khoa h9c và cong ngh 
- Xãy dirng Trai thirc nghim vCmg cao tai th xà Sa Pa d lam noi tip nhn 

nhUng cong ngh san xut tiên tin - cong ngh cao tiên hânh thijc nghim các mô 
hInh san xut nông nghip phü hçip v&i diêu kin san xuât cüa các huyn, thj xã, 
thânh ph cüa tinh; san xut mt s (giông rau On d&i, giông duçic lieu), san xuât 
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hoa cong ngh cao; lam c0 s& chuyn giao và hu.n 1uyn k nàng thrc hânh các k5 
thut san xut ig diing cong ngh cao cho các tO chirc, doanh nghip và nguYi 
dan trên da bàn tinh. 

- Xây drng san giao dich cong ngh và thi& bj trirc tuyn: hInh thành và phát 
triên thj trtr&ng KH&CN trên dja bàn tinh, có vai trô trung gian gh'ip doanh nghip 
tim kiêm thông tin, tiêp c.n vth tiên b khoa hçc k thu.t; gän kêt vic nghiên ciru 
vth cac hoat dng chuyên giao cOng ngh gifla các doanh nghip vi các nhà khoa 
h9c, tO chirc nghiên cru khoa hçc trong và ngoài ninic. 

3.3. Ho trçr kiwi iliac và phát tri4n tài san fri 1u 

H trq xây dirng, dàng k báo h nhân hiu chirng nh.n, nhãn hiu t.p th cho 
các san phâm d.c tnrng, dc hctu mang dja danh cüa tinh. HO trV khai thác va áp 
dmg sang ché, giâi pháp hüu Ich, kieu dáng cong nghip vào thirc tiên. Ho trçl khai 
thác phát triên và thi.nmg mai  hóa tài san trI tu dä duqc bão h. Day manh  tuyên 
truyên, phô biên thông tin pháp lut và dào tao,  tp huân ye sâ hftu trI tue. 

3.4. Ho trçt h sinh thai khó'i nghip, di mói sang 410 V tii mó'i cOng ngh 
cho các doanh nghip 

a) PM trçx h sinh thai khâi nghip do'i mái sang tao: Phi hçp vsi Dai  hçc 
Thai Nguyen thành 1p Trung tam "Khâi nghip, dôi mth sang tao  và phát triên 
nguôn nhân 1irc tinh Lao Cai" dt tai  Phân hiu Dai  h9c Thai Nguyen tai  Lao Cai, 
sü diing Co s& ha tang san có và nguôn nhãn lirc quàn l kiêm nhim, ci the: 

- H trçl h sinh thai khài nghip dtM mói sang tao  v dào tao,  nâng cao näng 
1irc cho kh&i nghip; to chüc sr kin, ngày hi khâi nghip dôi mdci sang tao... 

- T chrc cung cp thit bj dung chung; h trV Co s& rcnn tao  khoa hçccông 
ngh, doanh nghip khoa hçc cong ngh tO chüc thüc day kinh doanh và ket nôi 
mng lrnii khäi nghip trong nuOc và khu vrc. 

- Thñc d.y lien ktvéci các nhà du tu mao  him, các Qu du tr khOi nghip 
trong nuâc và quôc tê dê thu hut và huy dng nguôn lc dê ho trg cho sir phát triên 
h sinh thai kWii nghip dôi mi sang tao  cüa tinh. 

- H trçi trin khai các d tãi nghiên ciu khoa h9c có sl%r tham gia cüasinh 
viên cüa các Co s& dào tao  trên dja bàn tinh, cüa các doanh nghip san xuât dé 
thành l.p tir 2 co s& rnim tao  khoa hçc cong ngh. 

- H trçl phát trin các doanh nghip khoa hçc cong ngh có khà näng tang 
tnr&ng nhanh dira trên khai thác tài san tn tue, cong ngh, mO hInh kinh doanh mi 
và thüc day sir phát triên cüa doanh nghip khâi nghip dôi miii sang tao. 

b) Hâ trçr dó'i mó'i cong ngh: 

- To chüc dánh giá trinh d, náng 1irc cong ngh cho 50 doanh nghip trén dja 
bàn tinh, tp trung chU yeu tai khu cong nghip Tang LoOng: tinh toán h sO mirc• 
d dông b cüa tnInh d vâ náng 1irc cOng ngh san xuât; phân loai trInh d và näng 
1irc cong ngh san xuât cüa doanh nghip theo các müc can cü trên tOng sO diem 
cac thành phãn trInh d và nAng 1irc cong ngh san xuât dat  dizçc và h so mrc d 
dông b cüa trInh dO và näng lc cong ngh san xuât cüa doanh nghip. 
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- H trçi cong ngh cho 10 doarih nghip: sau khi t chirc dnh giá trInh d và 
nng 1irc Cong ngh, së 1a ch9n xác djnh phân loai các nhóm doanh nghip, nhóm 
ngành san xuât, hurng dn xây drng l trInh dôi mói cong ngh, câi tiên may rnóC 
thiêt bj; h trçi doanh nghip nghiên ciru, san xu.t thu nghim, 1mg diing cong ngh 
tiên tiên, dao tao,  thuê chuyên gia thiêt kê, san xuât san phâm mâi và thay dôi quy 
trInh cong ngh theo hu&ng nâng cao cht hxqng san phâm, nâng cao mlrc d an 
toàn trong san xuât, than thin vói môi trtr?mg... 

III. GIAI PHAP THC HIN 
1. Tang cung si lãnh do cüa cp u5' dãng, chinh quyên các cp 
- Tip ti1c quán trit sâu sc quan dim cüa Dãng: Giáo dic dào tao  là quc 

sách hang dâu, las? nghip cüa toàn Dãng, cüa Nhà nuâc và cüa toàn dan; dâu tu 
cho giáo. diic là dâu tu phát triên, phâi &rçlc ixu tiên di tnróc; khoa hçc k5 thut là 
then chôt Day la nhiêm vu ehmh tn quan trong va phai duoc phat huy size manh 
tong hçip cüa cã h thông chInh iii, elm toàn dan dê dôi mth, phát triên giáo diic, 
dào ta0,  KH&CN. 

- Tang ci.thng sir lânh dao,  chi dto va quân 1 elm c.p üy clang, chInh quyn 
các cap si,r nghip giáo dc - giáo dtc nghê nghip - khoa h9c cong ngh. Nâng cao 
nhn thüc và hành dng, dê ra chü trircing dung, trüng, ixu tiên nguôn lirc dâu tir, 
chInh sách cho s1r nghip giáo diic - giáo dc nghê nghip - khoa hçc cong ngh. 

- Dy mnh giáo diic 1 tu&ig each mng, chu trçnggiáo d1ic nhân each, dao 
due lOi sng, kién thlrc pháp lust  và thüc cong dan. Day manh  vic h9c tp và 
lam theo tu ti.thng, dao  due, phong cách HO ChI Minh. Phát huy vai trô cüa các 
doàn the nhân dãrì, Ban dai  diên cha mc hçc sinh, Hi Khuyên hçc... 

- Nâng cao chit luqng, hiu qua cong tác truyn thông nhm t.o sir ding 
thun thirc hin dôi m&i giáo diic. Day manh  tuyén truyên den tüng to chlrc Yà 
ngithi san xuât nhäm 1mg diing có hiu qua các tiên b khoa hçc k thut tiên tiên 
vào th?c tin phát triên kinh tê - xä hi trên dja bàn tinh. 

• 2. Di m&i cong tác quãn I, nãng cao vai trô tham mini cüa ngành Giáo 
dic và Dào tao-Lao dng-Khoa hQc và Cong ngh 

- Tang cu&ng k' cuang, nn np th?c hin dan chü hoá, cOng khai hoá trong 
các ccr sä giáo dçic - dào tao;  day mnh phãn cap quãn l nhà nuâc ye KHCN. 

- Xác dlnh  trách. nhim, vai trô nguii dlrng d.0 ngành Giáo dc - Lao dng - 
Khoa h9c elm tInh, huyn, thj x, thành phO và các ca sà giáo diic - dào tao,  trung tam 
Kim djnh và Kiêm nghim hang hóa, Chi ciic Tiêu chuãn Do luông Chat hrqng. 

- Phát huy vai trô nOng c& chü dng, tich c?c  elm ngành Giáo diic - Lao 
dng- Khoa hc trong cong tác tham mini cho cap üy, chInh quyên các cap; phOi 
hqp vth cáe ban, ngãnh, doàn th, hrc luçing xã hi trong to chlrc th?c hin. 

3. Nâng cao cht Itrçrng CBQL, giáo viên, giãng viên, can b khoa h9c 
- Tang cizrng giao dc chfnh tn, ti.r tuàng cho dQi ngü giáo vien, giàng viên, 

can b khoa hçc tam huyêt, trách nhim. Chü tr9ng bôi dizOng dào t?o,  dào  tao  1i, 
dc bit là cong tác tir bOi duöng nâng cao nang l?c,  trInh d, clap 1mg yêu câu dôi 
mti, nâng cao chat hrcrng. 
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- Co ca ch chinh sách phi'i hçrp d sir dyng, dào tao  di ngü can b khoa h9c 
k5 thut; thu hñt can bO tré, các chuyên gia giôi den cong tác tai Lao Cai. 

- Tang cthng hi nhp và hqp tác quc t gn vi dào tao,  bôi dtrOng CBQL, 
giáo viên, giãng viên, can b khoa hQc giói. 

- Xây dmg di ngü giâng viên có trmnh d Tin s, giáo viên thc hành có tay 
nghê cao; dôi mài chiicing trmnh, ni dung và phucing pháp dào tao. 

4. Huy dng mçi ngun Jy'c, xây diyng các co' ch chinh sách 
- D.y manh  xä hi hoá giáo dvc;  thirc hin t& cci ch khuyn khIch các doanh 

nghip, xã hi dâu tu giáo diic và dào tao,  khoa h9c cong ngh; thu hat các nguôn 
1rc quôc té thông qua hçrp tác, lien kêt dào tao. 

- Chü dng, tIch circ hi nh.p; dy manh  hqp tác vdào tao,  nghiên thu khoa 
hçc vói các co s& giáo dvc;  tp trung dào tao  nhãn lrc chat lixçing cao. 

- Tang cithng các diu kin dam báo cht luçing giáo diic theo hithng tip cn 
cac chuân tiên tiên quôc té. Triên khai hiu qua các chuang tflnh, d an hcip tác 
quôc tê trong 11th vrc giáo dic, dào tao. 

- Thrc hin t& vic 1ng ghép cac chInh sách phát trin khoa hçc và cong 
ngh v&i các chInh sách phát triên kinh tê,vän hóa va xä hi. Tiêp tçic thirc hin có 
hiu qua các chInh sách dja phumg dã ban hânh thai gian qua. Dê xuât xây drng 
các Ca chê chinh sách mài. 

- Thirc hin tr chü toàn din; chuyn di các co sâ dào tao  cong 1p dü diu 
kin sang cci chê tr chü, tr chju trách nhim; trng buâc chuyên sang cci chê tir bão 
dam hoàn toàn ye tài chInh, to chüc nhân sir và thirc hin thim vii dôi vói các co 
sâ dào tao  cong 1p dào tao  nhng nganh nghe có khâ nang xâ hi hóa cao trên ca 
si Nhà nuâc thirc hin 1 trmnh bào dam kinh phI hoat dng có thii h?n. 

' A A A S A A F A A 5. Chu d911g h9i nhp va nang cao hiçu qua hqp tac quoc te 
- Tang cut1ng lien k& v&i các ca quan khoa h9c và cong ngh cüa Trung iiang 

và các tinh; dông thii, ma rng hcip tác quôc te trong lTnh vrc khoa hçc và cong 
ngh, giáo dc nghê nghip. 

- Xây dirng Tru&ng Cao d.ng Lao Cai và phi hqp vOl Dai  h9c Thai Nguyen 
xây dung Phãn hiu Dai  h9c Thai Nguyen ti Lao Cai tr& thành nhUng Ca sO giáo 
dc chat krqng cao, là nhttng trung tam dào tao,  nghiên thu khoa hcic, irng dyng và 
chuyên giao cong ngh chat lucmg cao vth các ngành dào tao  dáp üng thu câu phát 
triên cüa tinh, khu vrc và mt sO nuOc. 

- Dy manh  xa hi hóa và hqp tac quc t trong dào tao  nhan lirc: khuyn 
khIch phát triên các ca sO dào tao  có chat lirqng cao; tang cuOng hçip tác quôc te, 
ch9n cà nguOi di dào tao,  bOi duO'ng 0 nuOc ngoài và m&i chuyên gia, giàng viên 
giOi quOc té den lam vic, tham gia giáng day và nghiên thu tai Lao Cai. BOi. 
duOng trrc tuyen giáo viën vOl mt sO chuyên gia các nuOc phát triën khu virc; 
hang nam thu hat nhieu tInh nguyen vien quôc tê den Lao Cai. 

6. Xãy dtyng và nhân rng các mô hlnh giáo duic dc thu d Hang cao cht 
lirçrnggiáodiic 
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- Xây dirng và nhãn rng các mô hmnh giáo dc g&1 véci trin lthai thrc hin 
quy hoach  mng hrài tri.thng, l&p; thirc hin chucing trInh giáo diic phô thông mâi. 

- Tap trung nâng cao ch.t 1ung giáo dic toàn din; phát hin, bi duông h9c 
sinh giói, hc sinh n.ng khiêu dé tao  nguôn dào tao  nhân hrc chat luqng cao. 

-Xây dirng mô hInh tri.thng pM thông dn tc ban trü, trithng có bce sinh ban 
trü diên hmnh tiên tiên a môi cap hçc; tnrng hc thông minh, giáo dic STEM. 

- Quy hoach  mng hrOi ca sâ giáo diic ngM nghip theo hu&ng ma, bão dam 
quymô, ccc câu hcxp 1 ye ngãnh, ngbe, trInh d dào tao  (da ngành, chuyên nganh), 
chuân hóa, hin di hóa, có phãn tang chat luçmg. 

- Tng kt, dánh giá các mô hInh giáo diic, mô hInh quan 1 giá diic hiu qua 
dé nhân rng toàn tinh. Nghiên ciru xây dimg các mô hInh giáo diic dc thu mâi 
phü hqp vâi giáo diic vling cao, vüng dông bào dan tc thiêu so cüa tinE. 

- Dôi mói ci ch quãn 1 KH&CN eüa Tinh; gn các m1c tiêu, nhim vii khoa 
hc và cong ngh vói các mitc tiêu, nhim vi phát triên kinh té - xâ hi trng ngành 
và trng cap; tang cumg cong tác thông tin - truyên thông ye KITI&CN, phôi hçp 
giia các ngãnh trong thrc thi chInh sách phát triên khoa bce và cong ngh, ma 
rng lien két và hqp tác ye KH&CN. 

7. Tang ctrô'ng nâng cao cht hrçrng giáo diic ngh nghip, dc bit là 
nguôn nhãn h1rc chat hrçrng cao, gn kt giáo dujc ngh nghip vói th trtrô'ng 
lao d9ng va vlçc lam ben vtrng 

- Tip Wc hoãn thin cci ch, chInh sách, khuyn khIch doanh nghip tham gia 
hoat dng giáo di1c nghê nghip. Phát huy vai trô ci1a cac &m vi sü diing lao dng, 
ngi.r&i sfr ding lao dng, hip hi nghê nghip trong dôi mOi, nâng cao chat krçing 
giáo d1ic nghê nghip. HInh thành môi quan h chat  ch giüa cci sa giáo dc nghê 
nghiêp va cac trung tam dich vu viêc lam, san giao dich viêc lam, hôi cha viêc lam 
nh5m ho trq ngixii hc tim vic lam sau tot nghip. Chü trng phát triên tinh than 
kh&i nghip trong giáo dc nghê nghip. 

- Chuyn dào tao  giáo dic ngh nghip tir dào tao  theo náng lirc sn có cUa 
các ca sâ giáo diic nghê nghip sang dào tao  theo nhu câu cUa thj trtthng lao dng 
và xã hi; gãn dào tao  giáo dic nghê nghip vâi kê hoach  phát triên kinh tê - xã hi 
cüa tinh, cüa tmg lTnh c, cüa trng dja phirang, cUa các doanh nghip vâvói nhu 
câu vic lam cüa ng'ithi lao dng; xây drng các ci chê chInh sách khuyen khIch 
doanh nghip tang cithng phôi hqp vài các cc sâ giáo diic trong qua trInh dào tao 
lao dng de san phãm sau dào tao  dáp (mg và thIch nghi ngay vài môi trithng lam 
vic cüa doanh nghip. 

- Ph.n du dâo tao  ngun nhân 1imc có kin thüc, k näng và thai d lam vic 
chuyên nghip, nhn thüc d(ng ye cuc each mng cong nghip 4.0 dê luOn dam 
bâo dtrçic vi trI trén thj trithng lao dng; tao  nguôn nhãn lrc chat krcing cao thông 
qua vic 1ia chn, chn cü ngu&i hoc, ngithi lao dng có tay nghê di bôi duô'ng 
nãng cao tai  các cii s& giáo diic, doanh nghip chat hiçing cao trong và ngoài nithc. 

- Tp trung du tir dng b h thng cc sâ 4t cht, trang thMt bj va cong 
ngh thông tin dáp (mng duqc yêu câu ye chuang trinh dào tao,  phü hqp, tuang 
thich vâi chuang trInh dào tao  và tung thich yâj các cong ngh trong san xuât, 
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d.c bit d& vâi 7 ngh trgng dim dã duçc phê duyt d.0 tir. D dáp ñng nhtng 
yeu câu nay, các ca sâ giáo dic nghê nghip can tIch cçrc gn kêt vài doanh 
nghip, dào tao  mt phãn tai  ca sâ giáo diic nghê nghip và rèn 1uyn k näng san 
xuât tai  doanh nghip, dê các em h9c sinh sinh viên có the hoàn thin dugc thttng 
k nàng nghê nghip ngay sau khi tot nghip. 

- Dy manh  vic thu hut, dào tao,  bi diiong k5 su, Cu nhãn, ngh nhân, ngu?ii 
co k5 näng nghê cao dã lam vic tai  doanh nghip ye k näng, nghip vii str pham 
trà thành nhà giáo giáo dic nghê nghip; Tang cithng dào tao  tiêng Anh cho các 
nhà giáo day các chucing trInh ASEAN, quOc tê. Huy dng, khuyên khIch các 
doanh nghip, các Ca sà san xuât, kinh doanh, djch vi tham gia dào tao,  bôi duäng 
k5 nàng nghê cho giáo viên bang hinh thüc tiêp nhn h9 den thc tp tai  doanh 
nghip dê cp nht, nâng cao k5 näng th11c hãnh nghé, tiêp cn cong ngh mOi. 
Dào tao,  bôi duông chuân hóa dê hInh thành di ngü can b quán 1 giáo diic nghê 
nghip chuyén nghip. 

- Nãng cao ch.t luqng hoat dng dir báo ng&n hn, trung hn và dài hn ye nhu 
câu nguôn nhân 1irc, nhu câu lam vic và nhu câu dào tao  theo linh vçrc, ngành 
nghê, cap trInh d dáo tao;  hInh thành co sâ d 1iu ye cung câu thj tru&ng lao 
dng. Thtràng xuyên cp nh.t day dü các thông tin nhu câu thj tnrông lao dng 
trong tinh, trong nuâc và ngoài ntxyc den các co sâ giáo dc nghê nghip, ngithi 
lao dng biêt dãng k h9c nghê vâ lira ch9n dang k lam vic. 

- Tang cithng lrách nhim các doanh nghip v thirc hin ch d thông tin, 
báo cáo vth các ca quan chCrc näng quãn 1 nhà ntrâc và phôi hcrp to chuc dir báo 
nhucau nhan 1rc, nhu cau tuyên dmg lao dng, theo sO hrqng và cci câu nganh 
nghê su ding lao dng ngän hn và dài han.. 

8. Day mnh tir chü ella các co s(r giáo dyc ngh nghip gn vói trách 
nhim giãi trInh, co ch dánh giá dc Ip,  sir kiêm soát cüa nhà ntrrc, giám sat 
cüa xa hi 

Thc hin tr chü toàn din; chuyn d,i hoat  dng cüa các cci so giáo dc 
nghê nghip cong 1p dll diêu kin sang cci chê tir chll, tir chju trách nhim, hach 
toán nhu doanh nghip; kiên quyêt chuyén sang cci chê tr bào dam hoàn toàn ye tâi 
chInh, to chüc nhãn sir và thirc hin nhim vi dôi vOi các cci sO giáo diic nghe 
nghip cong ip dào tao  nhfing ngãnh nghê có khá nàng xã hi hóa cao trên cci sO 
Nhà nrOc thirc hin l trInh bâo dam kinh phi hoat dng có thOi hn. 

9. Cal tin và tang cuô'ng siy phi hçrp gifra các cp, các ngành v phát 
trin ngun nhân Ic trên dja bàn tinh 

- Các cp, các ngành phái xây drng k hoach  dào  tao,  bi diiäng can b, cOng 
chuc, ngi.rOi lao dng theo tirng nàm, giai don 202 1-2030, tam nhIn den näm 2050 
dáp i.'rng duçic yêu câu phát trién kinh té, xä hi dlla tinh và dáp tng di.rçic vOi thOi-
kS' cong nghip 4.0. 

- Tang cuOng kim tra, dánh giá trách nhim dlla cp üy, chinh quyn, ngiiOi 
&rng dâu cci quan, don vj ye xây dirng ké hoch dào tao,  bôi du5ng can b, cOng 
chirc, ngisOi lao dng theo timg nám và giai don 5 nam. Cong tác to chüc trién 
khai dào tao,  bôi dixong can b, cOng chüc dáp üng theo yj trI yjéc lam; các ccx sO 
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dào tao,  các dcm vj dixgc giao clii tiêu dào tao  hang nárn phâi dánh giá cht luçing 
dào tao,  t l lao dng có vic lam sau khi dào tao. 

IV. NIIIJ CAU KINH PHI THT)C HIN 
1. Nhu cu kinh phI thtyc hin B an: Khoàng 3.140 t5' dng, trong do: Phát 

triên giáo diic: 1.973 t) dông; nguôn nhãn hrc: 874 t)' dông; KH&CN: 293 t5r dông. 
A 2. Nguon von: 

- Vn ngn sách: 2.58 1 t dng. 
- Vn nhân dan dóng gop: 301 t dng. 
- Vn khác: 258 t' dng. 

V. HIU QUA CUA oE AN 
- Qüy mô, mng krói tnthng, lap hgc phát trin phü hqp; c s& 4t cht thit 

bj dy hçc duqc tang cu&ng dâu ti.r; tao  c hi hçc tp cho mci ngi.rOi dan. Chuân 
hóa giáo diic vüng cao. Cüng cô, duy trI, nâng cao chat hrcmg phô cp giáo dijc, 
xóa mu ehü; nâng cao chat luçing giáo dc toàn din và hiu qua giáo diic - dào 
tao, t1rng biiàc tiêp cn vth giáo diic vüng phát triên cüa dat nixâc và mt so nuac 
trong khu virc. 

- Nãng cao dan trI, dao t?o  nhãn 1irc cO ch.tlucmg dáp img yêu cu cUa cuc 
cách mng cong nghip lan thir 4, gop phãn chuyên djch Co Can kinh tê, co câu lao 
dng, khai thác các tiêm nàng, the manh  cüa môi dja phuong. 

- D.y manh  irng diing khoa hc cong ngh, h trq cho t chi'rc, cá nhân Va 
doanh nghip trên dja bàn tinh tiêp can, üng dicing khoa hc cong ngh vao san 
xuât diyi song tao  bithc dt phá ye näng suât, chat hrng, hiu qua và si'rc canh 
tranh cUa san phâm hang hóa trên thj tnthng, bâo v môi trithng gop phân phát 
triên KT-XH. 

Phân thfr ba 
TO CHUC THC HIN 

I. LANH 1)30, CH! 030 THçC HIN oE AN 
Ban Chp hành, Ban Thumg vi 11th üy, trirc tiêp, thuing xuyên là Thu&ng 

trrc TinE üy chju trách nhim lãnh dao,  chi  dao  to chüc, kiêm tra, giám sat, thc 
hin Dê an. 

II. PHAN CONG TRACH NfflM THIfC HIN oE AN 

1. Ban Can sr Dãng UBND tinh chi dao  các ngãnh chCrc nang, üy ban nhãn 
dan các huyn, thj xã, thành phô ci the Dê an qua các dê an thành phãn, kê hoach 
hang näm và Ca giai doan bão dam miic tiêu Dé an và phü hqp vâi t&ng dja 
phiiang, co quan, don vj. 

2. Cp üy dãng các cp t chCrc nghien cru, hc tap, quan trit; tang cuing 
lânh dao,  phát huy vai trO, trách nhim cüa dông chI bi thu cap üy, ngi.thi dirng dâu 
các co quan, don vj, dja phi.rong; tao  sr thông nhât ye nhn thüc và hành dng 
trong vic triên khai thrc hin Dê an nay. 
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3. Thithng tri.rc Hi dng nhân dan các cp có k ho.ch thi.r&ng xuyên giám 
sat vic to chCrc triên khai thirc hin De an, báo cáo cap u' ci1ng cap. Uy ban Kiêm 
tra Tinh ñy phôi hqp v&i các coquan, dcin vj có lien quan xây dimg chi.rcing trInh 
kiêm tra, giárn sat cüa Tinh üy ye to chüc triôn khai thirc hin Dê an. - 

4. Ban Tuyên giáo Tinh uS' xây di;rng k hoach tuyên truyn và djnh hu&ng các 
ca quan thông tin di chiing phôi hqp vói các cci quan, dun vj, dja phrnmg trong tinh 
tuyen truyen sâu rng ni dung, nhiêm vi;i, mile dIch Dê an, to sçr chuyên biên rO rt 
cá ye nhn thirc yà hành dng trong can b, dãng vien, Nhãn dan. 

IlL CHE DQ HIXUNG DAN, DON DOC, KIEM TRA, GIAM SAT, 
THÔNG TIN, BAO CAO, S KET, TONG KET 

Các ban xây di;rng Dàng, Van phông TinhUy, t chrc dãng trirc thuc Tinh üy 
chü dng tham muu, don doe triên khai thçrc hin Dê an. S& Giáo di;ic và Dào to 
chü trI, phôi hqp vâi S& Lao dng, Thiicing binh và Xã hi, Sà Khoa h9c và Cong 
ngh, các cu quan, &m vi lien quan tham muu giüp Ban can si;r Dáng UBND tinh 
djnh k5i hng näm, giüa và cuôi thim k5' dánh giá, báo cáo tlnh hInh, kêt qua thi;rc 
hin Dê an vói Tinh üy; chü dng dé xuât diêu chinh, bO sung nhim vi;i, giãi pháp 
thi;rc hin Dê an cho phü hçxp vOi yêu câu nhim vi;i thi;rc tê, bâo dam hoàn thành 
thäng lçii các mllc tiêu, nhim vi;i cüa Dê an.!. 

Nuinhân:  
- B ChInh trj, 
-Ban BIthulWDãng, 
- Van phông TW Dáng, 
- Các ban Dáng TW, 
- Các B: GD&DT; LDTB-XH; KH&CN, 
- Dãng ty Quân khu H, 
- TT: TU, HDND, UBND tinh, 
- Các Ban xây dtrng Dãng Tinh üy, 
- Các Ban Can sir Dáng, Dâng doán, 
- Các huyn us', thj üy, thành u5', clang üy trijc thuc, 
- Các cl/c Tinh uS' vin, 
- Các ban, ngành, doàn the tinh, 
- Lãnh do Van phông Tnh Ciy, 
- Chuyên viên TH, VPTU, 
- Luu: Van phông Tinh üy. 

DngXuânPhong 
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MUC TIEU DE AN GIA! DOAN 2020-2025 
(Kern theo D an s 06- DA /TU ngày 11 tháng 12 närn 2020 cña Tinh zy Lao C'ai,) 

STT Nçi dung 
• 

Don vi 
• 

• 

Muc tieu 
NQDH 

XVI 

Muc tieu 
•,. 

De an 

Uóc 
thtic 

.. hiçn nAm 
2020 

Muc 
.; teu 

näm 
2021 

Muc 
., tieu 

näm 
2022 

Muc 
., tieu 

näm 
2023 

Muc 
.; teu 

nam 
2024 

Muc 
.. 

lieu 
näin 
2025 

MT näm 
2025 so 

näm 2020 
Ghi chu 

I LINH VIJC GIAO DVC 

1 Hoàn chinh mng lwôi tru6'ng, 16p  hçc và quy mô giáo dyc hp 1 Tru*ng - 614 612 614 614 614 614 614 100.33 

- Tng s tnrmg mAm non Tnr&ng 195 193 195 195 195 195 195 101. 

-Ttngs6trtthngTH Trixmg 185 185 185 185 185 185 185 100. 

• -Tngsôtnr.ingTHCS Trtr&ng 188 188 188 188 188 188 188 100. 

-Tngs6tnringTHPT Tnrng - 36 36 36 36 36 36 36 100. 

- Tng s trung tam GDNN-GDTX Trung tam 10 10 10 10 10 10 10 100. 

2 Phát trin h th6ng tru?rng PTDT ni trü, truong PTDT ban trü TruOng - 149 145 149 149 149 149 149 103. 

- Tong so trLrmg PTDT NOi.  trá Tnr&ng 9 9 9 9 9 9 9 100. 

- T6ngs tnrmg PTDT Ban tri -. Tnthng 140 136 140 140 140 140 140 103. 

3 T5' J huy dng h9c sinh ra I6p 

-Tdhuydngtre0-2tu6i % 35 30 31 32 33 34 35 117. 

-T'lhuydngtrê3-5tui % 98 97 98 98 98 98 98 101. 

- T 1 huy dng trê 5 tui % 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 100. 

- T' 1 huy dng tré 6 tuM vào lap i % 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 100. 

- T 1 huy dngtrê 6-14 tui % 99.7 99.7 99.7 99.7 99.7 99.7 99.7 100. 

- Huy dng hc sinh HTCTTH vão hçc lap 6 . % 100 100 100 100 100 100 100 100. 
• 

- Huy dng h9c sinh t& nghip THCS hc len THPT, h9c ngh % 80 80 80 80 80 80 80 100. 

- Ngtrii khuyt tt có hoàn cãnh kho khän &rccc thamg1a giáO diic hàa 
nhip 

70 70 70 70 70 70 70 100. 

4 Phát trin, nâng cao cht krqng di ngO 

4.1 1)3 I gido viên 1gt trên cJ,un v trinh d dào 4w: 

Giáo viên mAm non - % 8.5 34.00 35.5 40.0 50.0 60 70.0 25 

Giáo viéntiu h9c % 8.5 0.06 1.0 2.5 4.5 6.5 8.5 14,167 



STT Ni dung Don vj 
Muc tieu 
NQDH 

XVI 

Miic tieu 
De an 

Uóc 
thc 

. 
hiçn näm 

2020 

Myc 
tieu 
nm 
2021 

Muc 
.: tieu 

nm 
2022 

Muc 
., tieu 

näm 
2023 

Mc 
. tieu 

nam 
2024 

Muc 
tieu 
nam 
2025 

MT nAm 
2025 so 

näm 2020 
Chi chu 

GiáoviênlHCS % 10 0.46 - 1.5 3.5 5.0 7.5 10 2,174 

GiáoviênlHPT % 35 15.18 16 20 27 30 35 231 

4.2 Tj 1 CBQL dgt trên ci:uã,, ve irinh d3 a'ào Igo: 

-  Mm non % 100 83.50 84.50 85.50 87.50 91.50 95.00 120. 

- TiuhQc - -  % - 100 1.63 3.50 5.50 7.50 8.50 10.00 6135. 

-  THCS % 100 3.33 5.00 6.50 8:00 - 9.50 12.00 3003. 

- THPT % 100 60.95 70.5 80.5 89.5 98.0 100.0 164. 

5 Ty 1 hpc sinh duyc hQc ngoi ng&, tin hQc 

- TS' 1 tré MG duqc lam quen vâi ngoi ngQ, tin hçc % 90 16 25 35 40 50 90 563. 

- T l HS t lOp 3 tth ten thrçc hQc ngoi ngi1, tin hQc % 100 90 93 95 97 98 100 III. 

6 DuytriphocpgiáodycMN,TH,THCSvàXMC xã 152 152 152 152 152 152 152 100. 

7 Ty I nguô1 bit chU % 95 95 95 95 95 95 95 100. 

8 Trung tam hçc tp cong ding Trung tam 152 152 152 152 152 152 152 100. 

TAng cu*ng du tw CSVC, xãy dng tru*ng chuân quc gia, tru?rng 
chat tuçng cao 

9.1 Xây d4rng phbng h9c 

- 
-T5'1tnrYngMNcophôngh9ckiéncôvàbánkiencó 

- 
% 95 90.5 92 93 95 95 95 105. 

ly îç trucmg TH cO phOng hQc kien co và ban kien ct - % 100 95 7 96 97 98 99 100 104 

- T5' l trnmgTHCS cO phöng hçc kién C6 vãbAn kién c6 % 100 96.4 97 97.5 98 99 100 104. 

-T5'l&ngTHPTcOphónghQckiénc6vabánkiênc6 % 100 98.2 98.5 99 99 100 100 102. 

9.2 Xây d(rngphöng h9c b mon 

- 15' l trtringTH cO ph6ngh9c b mon % 100 80 85 90 95 100 100 125. 

-T5'1trtringTHCScOphônghcbrnôn 0% 
- 

100 58 65 70 80 90 100 172. 

-15' 1 tnthng THPT cO phOng hçc b mOn % 100 100 100 100 100 100 100 100. 

9.3 ThiEf bj dty h9c 



STT Noi dung DoWn vi 
Muc tieu 
NQDH 

XVI 

Muc tieu 
x Be an 

U'Oc 
thu'c 

. hien nam 
2020 

Mu c 
.. 

tieu 
nam 
2021 

Mu c 
.. 

tieu 
näm 
2022 

Mu c 
.. 

tieu 
näm 
2023 

Muc 
tteu 
nam 
2024 

M tic 
tiêu 
nam 
2025 

MT nam 
2025 so 

nam 2020 
Chi chu 

- T ltri.rôiig MN dCi thit bj dy hc ti thiu và d ding, d chcri 

ngoài trcii 

- T 1 trung TH cO dü thit bj dy hc tM thiu 

- T 1 tnthng THCS có dü thit bj dy h9c ti thiu 

- T 1 tnrôiig THPT cO dü thit bj dy hc ti thiu 

% 

100 

100 

100 

100 

80 

50 

65 

85 

85 

70 

75 

90 

90 

80 

85 

93 

95 

90 

90 

97 

97 

100 

95 

99 

100 

100 

100 

100 

125. 

200. 

154. 

118. 

9.4 T3 I tr1rô7?g hQc dit chuân quác gia 68 72 62.5 63.9 65.9 67.2 67.4 72.0 115. 

- Tong so tnr&ng d.t chuân quc gia Trixôiig - 411 376 386 398 406 407 435 109. 

TrongdO:-Trix&ngMN 

-TrisOngTH 

-TrumgTHCS 

-TnrmgTHPT 

Tri.rOng 

Trixmg 

Tnrôiig 

Tnr&ng 

123 

155 

113 

20 

110 

153 

100 

13 

115 

153 

105 

13 

120 

153 

110 

15 

122 

155 

112 

17 

122 

155 

112 

18 

132 

161 

122 

20 

112.  

101. 

113.  

154. 

9.5 S6 tr:ririzg ci,ih lwYng cao Trirô'izg 3 - 1 2 3 3 3 

II NGUONNHANLVC 

I Tong s tuyên mOi; dào tio, bM duOng nãng cao Ngtrôi 58,000 17,250 10,500 11,000 11,500 12,000 13,000 336. 

1.1 Caodang Nguà 6,450 1080 950 1150 1250 1450 1650 597 

1.2 Trungcâp NgisO 16,570 3270 2270 2700 3250 3750 4600 507 

1 .3 Sa cp và dào to thrông xuyên 34,980 12900 7280 7150 7000 6800 6750 271 

2 T'11aodngquadàoto 70 65 66 67 68 69 70 108 

3 T'1IaodngquadàotocOvAnbäng,chimgchi 32 26 27 28 29 31 32 123 

4 Thacs,tiêns5 650 260 120 150 170 100 650 250 

III LINH VIJ'C KHOA HQC VA CONG NGH 

Dy rnnh nghiên cCru, &ng dung tin b KH&CN d phát trin kinh t 

xA hoi tren da bàn Tinh 

D tail dir 
an 

1 05 105 21 42 63 84 105 100 

2 Xây drng San giao dch din t1r ye cong ngh và thet b 
San criao 

djch 
I 1 1 100 



STT Ni dung Don vj 

Muc tiêu 
NQDI-I 

XVI 

Muc tiêu 
, 

De an 

UOc 
thrc 

hin nàm 

2020 

Muc 
tiêu 
näm 
2021 

Muc 
tiêu 
näm 
2022 

Miic 
tiêu 

näm 
2023 

Muc 
tiêu 
nrn 
2024 

Muc 
tiêu 

näm 
2025 

MT nilm 
2025 so 

näm 2020 

Clii chu 

Du tu và xây dirng tri thirc nghim vCing cao tii Sa Pa, vâi quy mô trén 

5 ha 

Tr?i thirc 

nghim 

Trui thtrc 

nghim 

Trii thirc 

nghim 

1-bàn 

thành 

1-bàn 
thành 

Hoàn 
thành 

1-bàn 
thành 

I-bàn 
thành 

100 

4 I-1 trç khai thác và phãt trin tài san sö hUu trI tu 100 

4.1 H trçY kinh phi däng k bâo h s& hthi tn tu cho 10 san phm 10 san phâm 10 10 2 4 3 1 100 

4.2 Phát trin và thixang rni hóa 03 tài san tn tu Tài san 3 3 1 1 1 100 

5 Thank 1p  Trung tam Khöl nghip, dôi mOi sang tio tinh Lao Cai Trung tam 100 

5.1 HInh thành 02 cci sâ tiom t?o  cong ngh Ca sO 2 2 1 1 100 

5.2 Ilinli thành 05 doanh nghip KH&CN 
Doanih 

nghip 
5 5 100 

5.3 Thành 1p trung tam khOi nghip, dM rnài sang to tinh Trung tam i 1 100 

6 
Ho tr dM mOi cong ngh cho các Doanh nghip trên dja bàn tinh 

Lao Cai 
Dirán 

6.1 Dánhgiátrinhdcôngngh50doanhnghip 
Doanh 
nghip 

50 50 10 10 10 10 10 100 

6.2 1-1 trç v cOng ngh cho 10 doanh nghip 
Doanh 

nghip 
10 10 2 2 2 2 2 100 



f/ 
1':' 

Bieu 02.1 
TONG HW NHU CAU VON THC IIIN DE AN GIAI DON 2020 - 2025 
(Kern theo D an s 06- DA /TU ngày 11 tháng 12 nárn 2020 cáa Tinh üy Lao C'az) 

D VT: 7) dóng 

STT Ni dung. 
Nhucuv6n 

giai don 
2021-2025 

NAm 2021 Näm 2022 Näm 2023 Nãm 2024 Nám 2025 Chi cht 

TONG SO 3,140 638 796 694 560 451 

1 Giáodc 1,973 405 545 455 333 235 

2 Nguônnhânitjc 874 165 187 179 176 168 

3 KhoahçcvàCông ngh 293 68 64 60 52 49 



Biêu 2.2 
CIII TIET NIIIU CAU VON THIIC HIN nE AN GIAI BON 2020 - 2025 

(Kern theo d an sd 06- DA /TUngày 11 tháng 12 na/n 2020 cüa Tinh üy Lao Cal,) 

D VT: T c1ng 

TT Ni dung 

x Nhu can von 
giai doan 2020- 

2025 
Näm 2021 Näm 2022 Nãm 2023 Nãm 2024 Nàm 2025 Ghi cliü 

TONG SO 3,140 638 796 694 560 451 

A GIAO DUC 1,973 405 545 455 333 235 

Dê an: Phát trin, nâng cao cht hiçing di ngi1 nhà giáo và can b quàn 1 
giai don 2020-2025 

201 50 50 40 35 26 

2 
Be an: Day và h9c ngoi ngi trong các ca sâ giáo diic Mm non, Ph 

thong, GDTX tinh Lao Cal giai don 2020-2025 
213 55 55 40 37 26 

D an: t'Xng dung cong ngh thông tin, dy manh  giáo dc thông minh, 
giáo dc STEM, giai doan 2020-2025 

177 40 40 35 35 27 

D an: Phát triên, nâng cao chit krgng h thng truOng ph thông dan 
t5c ni trü, bàn trô giai don 2020-2025 

200 50 50 40 35 25 

5 
Be an: Phát trin tnthng Trung h9c ph thông chuyên tinh Lao Cal giai 

doan2020-2025,djnhhuàngdênnam2030(Hinnay,dangxãydrngDê 
an theo chi dao côa UBND tinh) 

41 10 10 10 6 5 

6 
D an: Giáo dc hithng nghip và djnh hircng phân lung hçc sinh trong 
giáo dc phô.thông giai don 2019-2025 (UBND tinh dã phê duyt D an 
tai QD s 2567/QD-UBND ngày 19/8/20 19) 

Kinh phi thtrc hin hang näm duyc lông ghép vâi các chuang trinh, k hoch, 
d an, dir an phát trin giáo dc giai don 2021-2025 

K ho?ch  xây di.rng phOng h9c, phOng hçc b mon dam bào dy hçc, 
thirc hiên Chirang trinh giáo dc thông giai doin 2020-2025; tnrrng 
THPT dan tc ni trO tinh và trtxông PTDT ni tri THCS&THPT Bão 
Thing 

909 150 250 250 155 104 

8 
K hoach triên khai chucing trInh, sách giáo khoa giáo dc phô thông mOi 

trên dja bàn tinh Lao Cai 
232 50 90 40 30 22 

B NGUONNHANLI)C 874 165 187 179 176 168 

I Bãotiongumnnhãnhtc 175 25 45 40 35 30 

II Du tu nãng cao näng lçrc dào tio 294 71 67 58 52 47 

I Du tu xây dirng cci bàn (Cong I.p) -
135.0 40.0 35.0 25.0 20.0 15.0 



TT Ni dung 
Nhu cu vn 

giai doin 2020- 
2025 

Nãm 2021 Näm 2022 Niin 2023 Nãm 2024 Näm 2025 Clii cliü 

2 Muasirnthi&bj (Cong lip) /55.0 30.0 31.0 32.0 31.0 31.0 

3 Dào to bi di.r&nggiáo viên 1.5 0.3 0.3 0.3 0,3 0.3 

Xay di;rngchiiongtrInh, giao trmnh; Kirn djnh ch.t lucrng và frng dvng 

cong nghç thong tin 
2.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Du tungun hrc dào to nhân hrc chat lu'çrng cao cho tru'Ong Cao 
dang Lao Cai 

485 9. 7 9. 7 9. 7 9. 7 9. 7 

I B sung tài Iiu, chuang trmnh, giáo trInh 35.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 

2 Vt lieu thirc hành,thrc tp hang ngãy 12.0 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 

3 To chirc thçrc hành, thllc tp 1.5 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 

Day rnnh cong tác giám sat, dãnh giá, nãng cao tuyên truyên ttrvn 
va giai quyet vice lam sau dao tio 

6.5 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 

IV Kinh phi d?io to 350 58 64 70 78 80 

I Laoc1ngnOngthôn 225 37 41 45 51 51 

- So dip và dào to dui 3 tháng 80 16 16 16 16 /6 

-Trung dip 85 13 15 17 20 20 

-Caodang 60 8 10 12 15 15 

2 Lao dng khác (nguii h9c dóng gop) 125 21 23 25 27 29 

C KHOA HQC VA CONG NGH 293 68 64 60 52 49 

Dçr an: Dy rnnh nghiên ccru, 1rng dung tién b KH&CN d phát triên 

kinh te x h9l tren dia  ban Tinh 
200 40 40 40 40 40 

2 
. . 

Dir an: Xay dirng San giao dch diçn ti.r ye cong nghç va thiet bi 4 1 2 1 1 1 
Triên khai tü nãrn 2021-
2025 

3 Dçr an: Du tt.r và xây dirng tr?i thirc nghim vCing cao tai  Sa Pa 45 21 13 11 

4 Du an: H trçi khai thác và phát trién tài san sâ hu tn tu 13 2 5 4 2 0 



TT Ni dung 

S INhu cau von 
giai doan  2020- 

2025 
Näm 2021 Näm 2022 Nãm 2023 Nàm 2024 Näm 2025 Ghi chñ 

4.1 Hg,r kinh phI dáng /g bào hç3 sà h1ru frI 1u cho 10 san phá in 9 2 4 3 1 

4.2 
Phá/ triên Va Ihirong mgi hóa 03 tài san trI tue;  Tuyên truyn, dào tao, 

tp huan ye SHTT 
4 0 1 1 1 0 

5 Dii an: Thành 1p Trung tam Khâi nghip, dôi mói sang tao  tinh Lao Cai 21 2 3 3 7 6 

5.1 Hlnh thành 02 cci s& isoin tgo cong nghc 8 

1-16 trcr dé îàí. nghiên czu 
hang näns. thirung ,nai 
/zoa kt qua nghién ctru. 
chuyén giao cong ngh 

5.2 HInh thành 5 doanh nghiçp KH&CN 0 

H3trcr d tài. nghien czru 
hang iOm. thtrcng ,nai 
hóa kA, quO nghien ci. 
chz,yen giao cOng ngh. 
hlnh thOnh doanh ng!zip 
KH&CN 

5.3 Thành /p Irung /6/n khài nghip dO! nzài sOng Igo tinh (2021-2025,) 13 2 3 3 3 2 

Sir dingha tang san cO 
tai p/iOn viên dci h0c 
Thai Nguyen. cOi içio cci 
so hq tang kizu lOin vitc. 
khonggian khái nghic'p. 
dc!u .'tr bô sung (rang thiEf 
bf phc iy lain ViçC.. 
TJnrc hi/u tz nOun 2021 
den 2025 

6 
Du an: H tra d6i mói cong ngh cho các Doanh nghip trên dia  bàn tinh 
LàoCai 

10 2 2 2 2 2 

6.1 DOnh giá trInh d3 cOng ngh 50 doanh nghip 

10 2 2 2 2 2 

(Diëutra. khào sat. hQp 
hçn &ng dOnh giá. hEtrçi 
xOy drng I  trinh dói luau 

cOng ng!z 6.2 H3trcr v cOng ngh cho 10 doanh nghip 



I 
Biéu 3.1 

TONG HP NI{U CAU VON THV'C HIN BE AN GIAI BOiN 2020-2025 (Chia theo ngun vn) 
(Kern theo Dé an so 06- DA /TUngày 11 tháng 12 nàrn 2020 cia Tinh zyLào CaV 

0 VT T)) dong 

TT Danh myc dir an Tang s6 

Von ngãn sách 
Vn&iuttrcüa 

cácDN Von 
nhãn 
dan 
dong 
gop 

Von 
khác 

Chi 
chü 

Tong so Vndutir 

NSDP 

Von S 
nghip 

NSDP 

Von 
CTMTQ 

G 

- 
NSTW ho 

trçY cO 
myc tiêu 

, Von 
ODA 

vondau 
tir qua 
B, 

ngành 
TW 

Von 
TPCP 

Ngan 
sách 

huyn 

Von tn 
cO cüa 

DN 

Von 
vay 
(tin 

dyng) 

TONG sO 3,140 2,581 425 1,234 188 507 55 20 0 152 0 0 301 258 

Giáodiic 1973 1685 267 859 120 232 55 0 0 152 0. 0 136 152 

2 Nguôn nhân ltrc 874 684 100 221 68 275 0 20 0 0 0 165 25 

3 Khoa h9c vá Cong ngh 293 212 58 154 0 0 0 0 0 0 0 0 81 



Biêu mu 3.2 

CIII TIET NIIU CAU VON THIC HIIN BE AN GIAI BOIN 2020-2025 (Chia theo ngun vn) 
(Kern theo Dé an so 06- DA /TU ngOy 11 tháng 12 nárn 2020 cia Tmnh iy Lao Cai,) 

D VT: 7)) ddng 

TT Danh mvc  dt•r an Tong s 

Von ngân sách 
Vtin dãu ttr cüa 

các DN 
Vn 
nhãn 
dan 
dóng 
gop 

Von 
khác 

Ghi 
chñ - 

Tong so Vn Li 

trNSDP 

V6n Sy 
nghip 
NSDP 

CTMTQG 

NSTW h 
tro có muc 

tiêu 
Vn ODA 

Vn du tu 
qua B, 

ngãnh TW 

Von 
TPCP 

Ngãn 
S c cap h 
huyn 

Von ti1 
có cüa 

DN 

Von 
vay 
(tin 

dung) 

TONG sO 3140 2581 425 1234 188 507 55 20 0 152 0 0 301 258 

A GIAO DIJC 1973 1685 267 859 120 232 55 0 0 152 0 0 136 152 

Dê an: Phát trin, nâng cao cMt 
luçrng dôi ngü nhà giáo và can b 
quân 1' giai do?n 202 1-2025 

201 162 35 62 65 30 9 

2 

Be an: Day và hoc ngoi ngü trong 
các ccx sx giáo dc Mm non, Ph 
thông, GDTX tinh Lao Cai giai 
doan 202 1-2025 

213 113 10 23 30 30 20 60 40 

B an: Ung dung cong ngh thông 
tin, dAy manh  giáo dc thông minh, 
giáo dçic STEM, giai don 2021-
2025 

177 142 57 65 20 15 20 

D an: Phát trin, nâng cao cht 
lu9ng h tMng truôT1g pM thông 
dan tc ni tr1i, ban tr11 giai doan 
2021-2025 

200 182 20 42 50 70 8 10 

D an: Phát trin trrrng Trung h9c 
pM thông chuyên tinh Lao Cai giai 
doan 2020-2025, djnh huóng dn 
nãm 2030 

41 35 20 15 3 3 

6 

Be an: Giáo dc hróng nghip và 
djnh huóng phân 1ung hc sinh 
trong giáo dc pM thông gial doan 
2019-2025 (UBND tinh dã phé 
duyt D an tai  QD s 2567/QD- 
UBND ngày 19/8/2019) 

Kinh phi thc hin D an dc 1ng ghép vài các chugtrInh, k hoach, d an, dr an phat trin giáo dc gial don 202 1-2025 



TT Danhmycdián Tôngs 

Von ngãn sách 
Von dâu tu cüa 

các DN 
Von 
nhãn 
dan 
dóng 
gOp 

Von 
khác 

Ghi 
chá 

Tong so 
\TII d 
tir NSDP 

Vn Sy 
nghip 
NSDP 

Vn 
CTMTQG 

NSTW h 
try cO mtc 

tiêu 

- 
Von ODA 

Vn diu ttr 
qua B, 

ng?inh TW 

Von 
TPCP 

Ngãn 
sách cp 
huyn 

Vn tr 
có cua 

DN 

Von 
vay 
(tin 

dung) 

7 

K hoch xây dtrng phOng h9c, 
phOng hc b mon darn bâo dy 
hçc, thrc hin Ch.roT1g trInh giáo 
dçic thông giai doan 2020-2025; 
trirmg THPT dan ttc ni tri tinh va 

trirmg PTDT ni trt THCS&THPT 
Bào Thng 

909 859 125 582 152 50 

8 

K hoch trin khai chwng trInh, 
sách giáo khoa giáo dc ph6 thông 
m9j 
trên dia bàn tinh Lao Cal 

232 192 70 40 47 35 20 20 

B NGUON NHAN LIJ'C 874 684 100 221 68 275 0 20 0 0 0 0 165 25 

I Dão tio ngun nhân 175 110 65 45 40 25 

11 Du tu nãng cao näng hic dão tao 293.5 293.5 100.0 75.5 18.0 80.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

I Du tu xây dçrng ca bàn (Cong 1p) 135.0 135.0 100.0 5.0 10.0 20,0 

2 Mua sm thit bj (Cong 1p) 154.5 154.5 75.0 10.0 69.5 

Trong do: TrtrOng Cao dng Lao 
Cai 

145 145 75 70 

3 Dào tao  bi duOiig giáo viên 1.5 1.5 0.5 1.0 

4 

Xây dtrng chi.roiig trInh, giáo trInh; 
Kim djnh chit 1irçng và (mg drig 
cong ngh thông tin 

2.5 2.5 2.0 0.5 

0.0 0.0 00 0.0 0.0 111 

A Dau tu ngumn hrc dão tao nhân 

lçrc cht Iung cao cho tru&ng 

CaodngLàoCai 

48.5 48.5 0.0 48.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 



TT Danh miic dir n T6ng so 

Von ngân sách 
Von du tir cüa 

các DN 
Vn 
nhân 
dan 

doflg 
gop 

Von 
khác 

Ghi 
chii iong so 

Von dau 
hr NSDP 

Vn Si1 
nghip 
NSDP 

CTMTQG 

NSTW h 
trq có misc 

tiêu 
Vn ODA 

Vn du tu 
qua Bô, 

ngành TW 
TPCP  

Ngãn 
sách cp 
huyn 

Vn tll 
có cua 

DN 

Vn 
vay 
(tin 

dung) 

sung tài 1iu, chiroiig trInh, giáo 
trInh 

35.0 35.0 35.0 

2 
Iiu th1rc hành, thijc tp hang 

ngày 
12.0 12.0 12.0 

3 To chrc thirc hành, thirc tp 1.5 1.5 1.5 

Dày mnh cong tác giám sat, 
dánh giá, nâng cao tuyên truyên 
tir van vã giãi quyet vic lam sau 
dào tto 

6.5 6.5 1.5 5.0 

IV Kinh phi dào to 350.0 225.0 0.0 30.0 0.0 195.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 125.0 0.0 0.0 

a Ngdn sdch AlNhó  trcx 
(NSTW+NSDP) 

225.0 225.0 30.0 195.0 

b Xãhç5ihóa (ngwài hQc dónggóp) 125.0 0.0 125.0 

C KHOAHOCVACONGNGHI 293 212 58 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 0 

D an: Dy manh  nghiên cru, img 
dung tin bO KH&CN d pháttrin 
kinh M xä hi trên dja bàn Tinh 

200 120 120 80 

2 
Dir an: Xây dirng San giao djch 
din tir v cong ngh và thi& bj 

4 4 4 

D an: DAu tu và xây dirng trai 
tirc nghim ving cao t?i  Sa Pa 

45 45 45 

D an: Ho trQ khai thác và phát 
trien tài san s6 h&u trI tu 

13 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

H3 trct kinh phi clang k) báo h5 s& 
hfru trItu cho, 10 sciphdm 

9 9 0 



IT Danh myc dy an Tong so 

Vn ngãn sách 
Vôndãuttrcüa 

các DN 
Von 
nhafl 
dan 

dOng 
gop 

Von 
khác 

Chi 
chü 

Tong so 
Von dau 
turNSDP 

VLn Sy 
nghicp 
NSDP 

Vn 
CTMTQG  

NSTW h 
trç có myc 

tiêu 
Vn ODA 

Vn du tu 
qua B, 

ngãnh TW 

Von 
TPCP 

Ngân 
sach cap 
huyn 

Vn tr 
co cua 

DN 

VA On 
'ay 

(tin 
dung) 

1.2 
Phát trién và thu-cing mcii hóa 03 
tài san trI tu 

4 4 4 0 

5 

Be an: Thânh 1p Trung tam Khôi 
nghip, dM nioi sang to tinh Lao 
Cai 

21 21 13 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.1 
HInh thành 02 Cci SC! ZtO7fl 1410 cong 
ngh 

8 8 8 

5.2 Hinh thành 5 doanh nghiçp 
KH&CN 

0 0 

Thành 1p  irung lam kh&i ngIiiçp 
dôi mài sang 1zo tinh 

13 13 13 

6 
Be an: H trçl dôi rnói cong ngh 
chocácDoanhnghiptrêndjabàn 
tinh Lao Cai 

10 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dáiili giá irInh dç5 Cong ngh 50 
doanhnghiçp 

10 10 10 

12 
Ho lrçx ye' Cong ngh cho 10 doanh 
nghip 
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