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          Kính gửi: 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

 Thực hiện Quyết định số 628/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 

của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 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; UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, 

UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ chủ yếu sau: 

1. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 

13/9/2019 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 

30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội 

nghị Trung ương 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. 

2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 

tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà 

nước về đổi mới giáo dục và đào tạo. Thường xuyên rà soát kết quả thực hiện Kế 

hoạch số 156/KH-UBND ngày 13/9/2020 của UBND tỉnh và bổ sung, cụ thể hóa 

các nhiệm vụ trong Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 628/QĐ-TTg 

ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ để tham mưu UBND tỉnh triển khai 

thực hiện trên địa bàn tỉnh. 

Tập trung quán triệt, tuyên truyền về Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 

04/11/2013 của Hội nghị Trung ương 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 

số 51-KL/TW, Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ ban hành 

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW. 

Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã 

hội chủ động tham gia giám sát, phản biện các cơ chế, chính sách trong lĩnh vực 

giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh để thực hiện hiệu quả Kết luận số 51-KL/TW.  

Chỉ đạo ngành giáo dục và đào tạo định kỳ tham mưu cho chính quyền 

cùng cấp tổ chức gặp gỡ, đối thoại, giải quyết kịp thời các nhu cầu, nguyện vọng 
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và bảo vệ quyền lợi chính đáng của cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên; kịp 

thời biểu dương gương người tốt, việc tốt, sáng tạo trong các hoạt động giáo dục, 

đào tạo. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí, truyền thông trên 

địa bàn tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức truyền thông về đổi mới giáo 

dục và đào tạo, đặc biệt là việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục 

phổ thông, những quy định mới của Luật Giáo dục năm 2019, Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và việc đổi mới, nâng cao chất lượng 

giáo dục nghề nghiệp. Đa dạng hóa các hình thức truyền thông về giáo dục và 

đào tạo trên địa bàn tỉnh. 

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ được 

giao chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội, các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh phân bổ, quản lý, sử 

dụng các nguồn ngân sách chi cho giáo dục bảo đảm tỷ lệ theo quy định. Bố trí 

và bảo đảm các nguồn vốn thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục, đào tạo và 

giáo dục nghề nghiệp được phân cấp theo quy định; xây dựng chính sách khuyến 

khích, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp phù hợp 

với tình hình thực tế của tỉnh. Ưu tiền lồng ghép các nguồn vốn ngân sách trung 

ương với ngân sách địa phương để đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị 

đáp ứng điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục. 

5. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố tham mưu UBND tỉnh rà 

soát, điều chỉnh quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc thẩm quyền 

quản lý phù hợp với quy hoạch phát triển nhân lực và các quy hoạch mạng lưới 

giáo dục, đào tạo, giáo dục nghề nghiệp của cả nước; rà soát cụ thể số người 

làm việc (biên chế sự nghiệp) và định mức giáo viên trên lớp phù hợp với đặc 

thù địa bàn miền núi để xác định số biên chế sự nghiệp cần bổ sung theo nguyên 

tắc “Có học sinh thì phải có giáo viên đứng lớp” trình cấp có thẩm quyền theo 

quy định. 

 UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, 

thành phố theo chức năng nhiệm vụ được giao chủ động triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C,PCVP UBND tỉnh, 

  các phòng CM, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX(NTH). 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Hải 
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