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Sô:45.2i  /BC-UBND Quáng Trj, ngày022thang  7  nàm 2020 

BAO CÁO 
K hoich phát trin giáo diic, dào tio tinh Quäng TrI  và dii toán ngân sách Iinh 

virc giáo duc dào tio näm 2021, k hoich 5 11am 202 1-2025 

Thrc hin Chi tM s 1 8/CT-TTg ngày 13/4/2020 cüa Thu ti.róng ChInh phü ye 

xây drng Kê hoach  phát triên kinh tê - xã hi 5 näm 2021-2025 'và Chi thj hang näm 
cüa Thu tix&ng ChInh phü ye xây dirng kê hoach phát triên kinh té - xa hi và dr toán 
ngân sách nhà nuc, Thirc hin Cong van so 1 825/BGDDT-KHTC ngày 26/5/2020 
cüa B Giáo dic và Dào tao ye vic thirc hin xây drng Báo cáo kê hoach phát triên 
giáo diic, dào tao  và di toán NSNN närn 2021 và ké hoach 5 näm 2021-2025. Uy 
ban nhân dan tinh Quãng Trj xãy dirng kê hoach phát triên giáo dttc - dào tao  và di,r 
toán ngân sách 1mb vrc giáo dijc dào tao  näm 2021 và kê hoach 5 näm 2021-2025 
cüa tinh Quãng Trj vói các ni dung nhu sau: 

I. Dánh giá tInh hlnh thtyc hin k hoch Ham 2019 Va iró'c thiyc hin k 
hoch 2020 và tInh hInh thiyc hin thrc hin k hoch 5 nàm 202 1-2025 

1. Dánh giá chung tInh hInh phát triên kinh té - xã hi cüa dla  phuong 

Quãng Trj có b?i bin dài 75 km vOi hai cira bin là Cra Vit và CCra lung, 

ngoài khcyi có dáo Con Co. Quàng Trj có 10 huyn, thj xà, thành phô vi 125 dan vl 
hành chInh cap xâ (101 xã, 13 phu&ng, 11 thj trân). Tong so dan cüa tinh Quáng TrI 
den th&i diem 0 gi ngày 1.4.2019 là 632.375 ngui, trong dO dan so narn 313.193 
ngr&i, chiêm 49,57%; dan so nir là 318.882 nguii, chiêm 50,43%. Sau 10 nãm quy 
mô dan so cüa tinh tang them 34.052 ngi.rôi. Ti l tang dan so bInh quân näm giai 
doan 2009-20 19 là 0,55%/näm, trong do thành thj 1,76%; nông thôn 0,06%. Dan so 

khu virc thành thj tmnh Quãng Trj nãm 2019 là 195.413 ngui, chiêm 30,9%; khu virc 
nông thôn là 436.962 ngisôi, chiêm 69,1%. Toàn tinh có 545.5 13 ngui dan tc Kinh, 
chiêm 86,3% Va 86.862 ngl.r1i dan tc khác, chiêm 13,7%. bàn tinh CO 168.495 ho 
dan cix, bInh quan mi h có 3,6 ngu?ii. Tong din tIch dat tir nhiên là 4.746 km2, chü 
yu là vüng dôi nOi, thung lung và vOng cat trãng; vüng dông bang chi chiém 11,5%. 

Quàng Trj có ii 1 h nghèo là 8,08% (14.101 h nghèo); t' l h cn nghèo là 
6,47% (11.280 h c.n nghèo). Co si ha tang van cOn nhiêu bat cap; các co sâ cong 
nghip, giao thông vn tái và dâu tu xây drng phát triênchm. Hin nay so xà dã 
di.rçic cong nhn dat  chuân nông thOn mó'i là 60/117 xã (chiem 51,3% sO xa); 

Tng thu ngân sách nhã ni.râc trên dja bàn näm 2019 dat  3.034 t' dng; chi 
ngán sách nãm 2019 dat  9.559 t' dông. Trong do chi thuO!ng xuyên cho giáo dc, dào 
tao là 2.130 t' dng, chiêm 22,28% tong chi ngân sách. 

Tng thu ngân sách trên dja bàn dn 3 1/5/2020 là 1.307,44 t' dng/ k hoach 
3.400 t' dOng, dat  38% dir toán dja phucing giao; Trong do: Thu ni dja là 1.145,2 t' 
dông dat  39% dir toán; Thu XNK là 131,9 t' dOng dat  29% dir toán. Tong chi ngân 
sách dja phixang den 31/5/2020 là 3.282,5 t' dông/ Dçr toán 9.504,2 t' dông, dat  35% 



dr toán dja phucmg giao; Trong do: Chi dãu tu là 310,23 t' dông dat  20% dr toán; 
chi thi.r&ng xuyén là 1.847,1 t dông, dat 37% dr toán. 
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2. Danh gia t.nh hinh thiyc hiçn ke hoich phat trien giao dc  va dao tio 
nãm 2019, iróc thy'c hin näm 2020 Va tInh hInh thirc hin k hoach 5 näm 2016-
2020 

2.1. Dánh giá tOrn tt tInh hInh thirc hin các chi tiêu chü yu: 

Trong giai doan 2016-2020, Ngành Giáo dc Va Dào tao  d phi hçp vi các 
sâ, ban, ngành và dja phi.rcmg thrc hiên tot cong tác tham m'su cho Tinh us', HDND, 
UBND tinh ban hành các nghj quyêt, chi thj, dé an, kê hoach  dê chi dao, tao co chê, 
chInh sách dja phixang phát triên sr nghip giáo dijc dào tao  trén dja bàn tinh. S& dã 
tharn mru Tinh üy ban hành 02 chi thj; tharn mw.i HDND tinh ban hành 11 nghj 
quyêt ye quy hoach  phát triên ngành và các chê d, chInh sách dôi v&i giáo viên, h9c 
sinh; tham mru UBND tinh ban hành 40 van ban chi dao va kê hoach  phát triên 
Ngành. So vâi giai doan  trithc, cong tác tham mtxu cüa Sâ dôi vâi Tinh üy, HDND, 
UBNDtinh ban hành van bàn trong giai doan ti'x 2015 den nay ye cq bàn day dü, kjp 
thii, dông b, khá toàn din, tAng ye so luçing, CO chat luçmg; nhiêu nghj quyêt ban 
hành dã gop phân rat lOn trong vic giãi quyêt nhüng khó khän, bat cp tir thirc tiên 
cCia Ngành. 

Nãrn h9c 2019-2020 là näm thu 5 Ngành Giáo dic và Dào to Quâng Trj trin 
khai thirc hin Quy hoach ye mng luâi tnrng h9C theo Nghj quyêt sO 20/201 5INQ-
HDND. Day cüng là nãm toàn ngành n hrc phân d dat  các miic tiêu, chi tiêu do 
HEND tinh. UBND tinh dê ra nhu sau: 

TT Muc tieu, clii tieu 
Thirc hiên 

Nam hçc 2019-2020 
I Ti 1 huy dng hQc sinh den tnthng 
1 Ti 1 huy dng cháu vAo nhà tré (0-2 tui) 31,78% 
2 Ti 1 huy dng cháu vào lap mu giáo (3-5 tuôi) 83,95% 

Trong do: Ti l huy dong cháu 5 tudi 99,91% 
3 Ti 1 buy dng HS vào tiêu h9c (6-10 tu6i) 100,05% 

Trong dO. Tile huy d5ng HS ao l&p 1 100,00% 
4 Ti1huydngHSvAoTHCS (ll-l4tuôi) 99,81% 

Trongdó: Tilçchuyêncâpvàoláp 6 99,92% 
5 Ti 1 huy dng HS vào THPT (15-17 tuoi) 74,47% 

Tron: do: TIl chuye2n cap vào lap 10 86,15% 

II Mt so clii tiêu khác 
1 So xaphi.rang/th trán hoàn thAnh XMC và chong tái mu, 

PCGDTH dung d tuôi 
141 

2 S6 x1phu?ng/TT hoàn thAnh PC GD THCS 141 

2.2. Dánh giá tInh hInh thic hin nhim vy, giãi pháp trQng tam HAm h9c 
2019-2020 và giai doin 2016-2020 

2.2.1. Dôi vói 9 n/i&tn vy 1r9ng tam 

a) V quy hoach mang luâi casà giáo dic, quy mO h9c sinh, c cu trInh dO VA 
ngành nghê dào tao  (mám non, phô thOng, giáo dye thit&ng xuyên, giáo dyc nghê 
nghip, giáo dyc dgi hQc thuç5c dia phu-ong quán l)): 
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Trong giai don 20 16-2020, Tinh Quãng Trj dA to chirc sap nhp, sp xp lai 
mt so trueing THPT; bàn giao các trung tam GDTX và trung tam KHTH-HN cp 
huyn ye UBND cap huyn quán 1 dé hqp nhât vâi trung tam dy nghê thành !p 
trung tam GDNN - GDTX cap huyn. Tháng 1/2017 SO Giáo dc và Dào tao  dã tO 
chOc bàn giao chüc näng, nhim vii quãn 1 nhà nlxâc ye giáo diic nghê nghip dôi 
vâi 4 tnring trung cap chuyên nghip ye SO Lao dng, Thwmg binh và Xã hi quán 
1 theo quyêt djnh cOa UBND tinh. 

Tir nàm 2018 dn nay, thrc hin K hoach cüa Tinh Oy vã D an cOa UBND 
tinh1, SO dã tham mi.ru UBND tinh sap nhp mt so tri.rông THCS, THPT trên cñng 
dja bàn, bàn giao 04 tnrng phô thông dan tc ni trü cap THCS cho các huyn quân 
12; bàn giao TnrOng rnâm non Sao Mai và Trung tam KTTH-HN tinh cho thành ph 
Dông Ha quãn 1, sap nhp Trung tam CNTT-NN SO Giáo dijc và Dào tao  vào Trung 
tam GDTX tinh thành Trung tarn GDTX-TH, NN tinh. UBND các huyn, thl xä, 
thành phô dâ tiên hành sap nhp dôi vOi nhüng tnrmg cüng cap h9c có quy mô nhO 
hoc trumg tiêu h9c và trung h9c Co sO trong ciing mt xà, phi.r6ng, thj trân. 

Hin nay, quy mô mng krOi truOng, lOp h9c trong toàn tinh dã ducic t chirc, 
sap xêp !ai  tü'ng bithc hqp 1, co bàn dáp i:rng dü nhu cau h9c tp cOa con em nhân 
dan. Các 1oi hInh trithng lOp ngày càng da dng; h thông truOng phô thông dan tc 
nôi trO, phô thông dan tc ban trO ducic cOng cô và mO rng; loai hmnh giáo dixc ngoài 
Cong l.p ngày càng phát triên2. Toàn tinh hin co 407 co sO giáo dic mâm non, phô 
thông và các trung tam (trong do 387 don vj cong 1p và 20 dun vj tix thiic; giám 100 
co sO giáo diic so vOi truOc). Ngoài ra, tren dja bàn tinh con có 28 trung tam ngoi 
ngü, tin hçc tu thuc, 09 tO chirc kinh doanh djch vi tu van du h9c và 10 dun vi to 
chOc hoat  dng giáo diic k näng song. 

Di vOi co quan SO Giáo duc và Dào tao,  dA to chOc 1i các phOng chuyên 
môn, diu kiin  ttr 10 phOng xuOng cOn 07 phOng, chinh thOc hoat dng tir ngày 
01/7/2019g. 

b) Tmnh hInh phát trin di ngU nba giáo yà can b quân 1 giáo dic 

Toàn ngành dã quán trit, trin khai thirc hin nghiêm tOc Chi thj s 1737/CT-
BGDDT ngày 15/5/20 18 cOa Bô tnrâng B Giáo diic và Dào tao ye vic tang cung 
cong tác quãn 1' yà nâng cao dao  dOe nhà giáo. SO Giáo due yà Dào tao  dâ ban hành 
quy djnh y  trách nhim nêu guong; chi dao,  hlthng dan các don vj, truOng h9c tang 

1K hooch s6 84-KH/TU ngày 27/4/2018 cüa Tinh üy thic hin Nghj quyEt s6 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 côa Hi 
nghj Ian thi sáu Ban Chap hành Trung i.rang Dáng khóa XII v tip Wcdôi mài h thông to chüc và quàn Iy', nâng cao 
chat kicmg và hiu qua hoot dng cüa cac don vi sij nghip cong Ip, KO hoch s6 86-KH/TU ngày 07/5/2018 cüa Tinh 

üy ye vic th,,rchin Nhj quy&sô 18-NQ/TW ngày 25/10/20 17 côa Ban chap hành Trung iong Dãng (khOa XII) "Mt 

s6 vn dO ye tiOp ti,ic dôi rnói, sap xOp to chcrc b may cUa he thông chInh trj tinh gçn, hot dng hiu li,rc, hiu qua và 

QuyOt djnh so 13221QD-UBND ngay 15/6/2018 cUa UBND tinh ye vic ban hành DO an sap xép, to chcrc Iai  các don vi 

hành chInh cap xä; thôn, bàn, khu pho; co quan hành chInh và don vi si,r nghip cong lap. 
2Hin nay trOn dia bàn tinh có 8 tnr&ng mm non, 02 triräng nhiu cp hpcvà hang nghin nhóm trO, lop mu giáo dc 

Ip, ti.r thc (tang 10 tnrOng tu thc so vài nhim k' trtrâc). 

Sap nhp Phong Chinh tn, Ut ttràng vai PhOng 16 chc can b thành Phang 16 chic can b và Chinh trj, Ut tixOng; sap 
nhp Phong Giáo di,ic màm non và PhOng Giáo dc tiu h9c, thành PhOng Giáo dc tiu hQc và Giáo dic mOm non; sap 

nhp PhOng GDTX-CN vài PhOng Giáo dc trung h9c thành PhOng Giáo diic trung h9c và Giáo di,xc thu&ng xuyOn; dôi 

tOn Phong Khão thi và k16m djnh cht luvng thành Phong Quán I chit Itrçmg — COng ngh thông tin. 
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cu&ng các bin pháp quân 1, huy dng các lirc h.rcing tham gia giám sat vic thirc 
hin các quy djnh ye dao  dirc nhà giáo, không dê xãy ra tInh trang bao  hành the chat, 
tinh than hçc sinh. 

Ngành GD&DT phi hcip vth các sâ, ban, ngành, dja ,phwmg tham mi.ru Tinh 
us', HDND, UBND tinh ban hành các van bàn chi dao,  co chê, chInh sách dja phrong 
phát triên sr nghip giáo dc và dào tao  trên dja bàn. Ci the, Nghj quyt s 
05/2019/NQ-HDND ngày 20/7/2019 ye phát triên Tnnmg Trung h9c phô thông 
Chuyên Lê Qu Don den nàm 2025, djnh hr&ng den näm 2030 và chInh sách khen 
thu&ng doi v6i h9c sinh dat  giâi cao tai  các  kS'  thi trên dja bàn tinh Quáng Trj; Nghj 
quyêt so 35/20181NQ-FIDND ngày 08/12/2018 ca HDND tinh ye thirc hin chê d 
krcing và ho trq bâo hiêm xa hi, bào hiêm y tê, báo hiêm that nghip dôi vâi lao 
dng hcp dông vj trI nâu an trong các tnring mâm non Cong 1p tinh Quàng Trj; 
Quyêt djnh 13/201 9/QD-UBND ngày 08/3/2019 ye vic Quy djnh, tiêu chuân chirc 
danh cap trithng, cap phó các co quan, dn vj thuc vâ trrc thuc Sâ Giáo diic và 
Dào tao;  Tnr&ng phông, Phó Tnthng phOng Giáo diic và Dào tao  thuc Uy ban nhân 
dan các huyn, thj xâ, thành phô tinh Quàng Trj. 

Di ngü can b, giáo viên, nhân viên toàn ngành di.rcc tang c1Ing v s liiçing, 
chuân hóa ye trInh d, dam báo yêu câu cüa vic day h9c va to chirc cac hoat  dng 
giáo djc. Den tháng 3 nãm 2020, t' 1 giáo viên và can b quãn 1 trong toàn Ngành 
dat chuân 99,94%, trên chuan 83,44%; trong do cap hQc mâm non dat  chuân 100%, 
trên chuân9l,94%; cap tiêuhçc dat  chuân 99,92%, chiia dat  chuân 0,08%, trén chuân 
97,36%; cap THCS dat  chuân 100%, trén chuãn 90,67%; THPT dat  chuân 100%, trén 
chuân 19,11%. 

c) Cong tác phân 1ung và djnh huông nghe nghip cho h9c sinh ph6 thông: 
Dánh giá chat krçing giáo diic & các cap h9c và trInh d dào tao;  chat krqng giáo diic 
dOi v&i hçc sinh h9c 2 buôi/ngày; Cong tác phô cp giáo diic, chông mu ch&; tInh 
trang hçc sinh bO h9c; dánh giá hoat dng giáo dc hii&ng nghip, giáo dtic nghe phô 
thông yà cong tác phân luông h9c sinh sau trung h9c ca sâ (THCS), trung hçc phô 
thông (THPT) 

Các cp h9c, ngành h9c tip tiic diii m&i manh  me phisong pháp dy hc nhãrn 
phát huy tInh tIch c'rc, chü dng, sang tao  cüa h9c sinh. Chü trong nâng cao chat 
1ixng chàm sóc, giáo dc tré thông qua vic trien khai dai  trà chuong trInh giáo d%Jc 
mâm non yà to chüc các hoat  dng giáo diic tré theo quan diem "giáo diic lay tré lam 
trung tam". Quan tam tang ci.r&ng Tieng Vit cho tré vüng dan tc bisâc vào lap 1. 
Tang cu&ng day h9c ngoi ngr theo De an 2020 và day tin h9c trong các nhà tru&ng, 
ké ca cap tiêu hc (ttr l&p 3). Triên khai day h9c theo chuân kiên thirc, k5 nang phü 
hp v&i dôi tuqng h9c sinh; dOi m&i sinh hoat chuyên mon theo hu&ng "Nghien cüu 
bài hçc". Dôi mOi manh  me vã cO hiu qua phiscmg pháp day  - h9c theo huâng tIch 
circ hoá các hoat dng h9c tp cüa hçc sinh; tang ci.r&ng k5 nãng thc hành, vn diing 
kin th&c lien mOn, k9 nàng vào giài quyêt các van de thirc tien. Da dang hóa các 
hInh th&c day  và hçc, chü trong các hoat dng trâi nghim sang tao,  nghién ctru khoa 
hçc cüa h9c sinh; day manh  üng ding cong ngh thông tin trong quân 1 vá dy h9c; 
di mOi hInh thrc, phirong pháp kim tra dánh giá nhäm phát trieri nang hrc cüa 
ngithi h9c. 
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Chat luçing giáo dc mâm non chuyên biên tIch circ và rO ret. So luqng tré 
duçic buy dng den tnr&ng tang cao. T l tré & vüng thu.n lqi bj suy dinh throng 
nãm 2015 chi & müc 4,2%, den nãm 2019 giâm con 3,8%; t'  1 tré & vüng khó khan 
bj suy dinh dir0ng näm 2015 ô müc 10,9%, den närn 2019 là 10,0% (giãm0,9%). T 
I tré em 5 tuôi hoàn thành chucing trInh giáo diic mâm non trong 5 näm lien (tiir nãm 
2015-2019) dat  100%. 

O cp tiu h9c, t' l hcc sinh h9c 2 buôi/ ngày tang hang näm, näm h9c 2015 - 
2016 dat 67,2 %, dênnàm hoc 2019 - 2020 chiêm t' l 85,66%. Quy mô h9c sinh tiéu 
hçc (tü l&p 3) hQc tiêng Anh chi.rong trInh 10 nãm tang hang närn (Näm hçc 2015 - 
2016, l&p 3 dt 86,16%, l&p 4 dt 83,6% và lop 5 dat  73,0%; den nãm hoc 2019 - 
2020, 0 lOp 3 dat  gân95,0%, lOp 4 dat  92,7%, lOp 5 dat  93,7% 0 140 trén tong so 151 
tnr&ng có cap h9c tiêu hçc). T 1 h9c sinh hoàn thành chxong trInh tiéu hpc, nAm 
hc 2015 -2016 dat  99,4 %, nàm h9c 2018 -2019 dat  99,45 %. 

Cp THCS và TI-IPT, chit h.rçmg hai mt (hçc hrc và hanh  kiêm) ducic duy tn 
vitng chäc, ngày càng di vào thirc chat. Quy mô day h9c tiéng Anh chuong trInh 10 
nàm tang (Cap THCS nàm h9c 2015 - 2016, lOp 6 dat  62,7%, lOp 7 dat  13,3%, lOp 8 
và lOp 9 chua triên khai; den näm h9c 2019 - 2020, 0 lOp 6 dat  89,5%, & lOp 7 dat 
87,2%, lOp 8 dat  85,2%, lOp 9 dat  76,3% và dà triên khai 0 116 tri.r&ng trong 134 
truOng cO cap hçc THCS. Cap THPT CO 20 tnr&ng day  tiêng Anh chirong trInh 10 
näm (tang 8 truOng so v&i näm h9c 2015 - 2016), trong do ti 1 hc sinh lOp 10 chiêm 
86,9%, lOp 11 chim 53,1% và lOp 12 chiêm 54,9%). T' l h9c sinh tot nghip THCS 
bInh quân 5 nam (2015 — 2019) dat  99,62%. T' 1 h9c sinh do tot nghip THIPT 
(TI-IPT và GDTX) binh quân 5 nm (2015 —2019) dat  91,85%. 

Các trung tam GDNN-GDTX trong diu kin gp khó khän v ngun tuyên 
sinh, dã tO chOc h9c van boa (THPT h GDTX) kêt hqp vOi dào tao  nghê h trung 
câp,hQc viên h9c lien kêt trung cap nghê, dông th&i chü dng to chOc lien ket dào tao 
nghe, m& các lOp bôi thrOng ye tin hçc, ngoai ngü, tiéng Bru - Van Kiêu và tich circ 
ho trq các boat dng cüa trung tam hçc tp cong dOng. Trung tam GDTX tinE, Trung 
tam CNTT - NN cüa SO, Trung tam GDTX-TH, NN tinh sau khi sap nhp dâ triên 
khai thirc hin tot các hoat  dng chuyen mon. Trung tarn CNn' - NN dâ tham rnuu 
giOp lanE dao  SO thrc hin chOc nãng quân l nhànu0c dôi vOi linh vrc cong ngh 
thông tin trong toàn ngành; mO các lOp tp huân bôi di.rOng k5' nang &ng diing cong 
ngh thông tin cho can b quán 1, giáo vien và to chOc thi cap chOng chi tin h9c, 
ngoi ngQ cho ngi.r&i h9c. Trung tam GDTX tinh, nay là Trung tarn GDTX-TH, NN 
tinh là don vi tir chü toàn phân theo Quyêt djnh cOa UBND tinh, dã thirc hin tot chüc 
näng lien ket dào tao; tir näm 2015 den nay, Trung tam dã lien ket dào tao  h  dai  hçc, 
cao däng 4.370 hQc vien, bôi duOng ngàn han  4.679 h9c vién. 

Cht luqng giáo dic mQi nh9n có birc phát trin kh&i sac. Trong 5 nàm qua, 
dã có hang ngàn em dat  giâi hpc sinh giOi cap tinE & cap THCS vã THPT; toàn tinh 
cO 121 hçc sinh dat  giãi  tai  các  kS'  thi hçc sinE giOi van boa cap quôc gia THPT (2 
giãi nhât, 25 giãi nhI, 38 giâi ba vâ 56 giâi khuyen khIch), sO 1ixng giâi dat  bang vOi 

4Trong do näm 2015 dat 99,3%, näm 2016 dat  99,6%, näm 2017 dt 99,7%, näm 2018 dat  99,8% và nm 2019 dat 
99,7%. 

T5' I h9c sinh d tt nghip TI-WI cOa tinh Quàng Trj närn 2015 dat  88,81%, nAm 2016 dOt 90,2%, näm 2017 dat 
95,42%, nAm 2018 dit 94,85% vã närn 2019 dOt  89,96%. 
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giai doan 2010 - 2015 nhixng tang v chit luçing giãi6. Nhiu hçc sinh dat  giãi cao 
trong các k5' thi nhIr giãi Toán qua mang Internet, trén may tInh Casio, các cuc thi 
và san chcii trI tu cap quôc gia, dc bit có 2 h9c sinh giành ngôi quán quân và 1 h9c 
sinh dat a quân chung kêt cuc thi Di.thng len dinh Olympia (Näm thr 15, 17 và 18); 
có 5 h9c sinh dat  giâi khu virc và quôc té (1 huy chuong Bac tai KS thi Olympic Toán 
hçc Singapore và Châu A - SASMO 2017; 1 giài Ba quôc tê Cuc thi Khoa hçc k5 
thut Intel ISEF 2017; 1 huy chucing Bac  và 1 huy chmmg Dông tai KS' thi Olympic 
HInh h9c Iran m& rng nám 2018; 1 buy chuang Bac  mon Tin h9c Olympic Châu A - 
Thai BInh Dixcxng). 

Cong tác phân luôngvà djnh hu&ng ngh nghip cho h9c sinh ph thông dâ 
di.rçic day manh, dat ducc kêt qua buâc dâu mc dü con nhiêu khó khän, vithng mac. 
So h9c sinh sau tOt nghip THCS vào tnthng THPT chiêm t5' 1 85% den 90%; s hçc 
sinh vào trung tam GDNN-GDTX, trtthng TCCN, trung cap nghê chiêm tS' 1 t1r 2,5% 
den 4,5%; so hc sinh drng h9c, & nba, di lam ttr 8,5% den 10,5%. Sau tot nghip 
THPT, t$' l hçc sinh vào dai  hçc, cao dang tr 63% den 67%; so h9c sinh sau tot 
nghip THPT di h9c nghê khoãng 13% den 14%; so h9c sinh tham gia trirc tiêp vào 
thj trumg lao dng khoáng 19 den 24%. 

Ngành Giáo diic và Dào tao  dã triên khai nhiu giãi pháp dông b huy dng 
hçc sinh trong d tuôi den tru&ng, thirc hin tot vic duy tn so krçing, han  chê tôi da 
tInh trng hçc sinh bO hQc. T5' l huy dng h9c sinh các cap h9c trong d tuôi di hçc 
ngày càng tang, dat  và vut chi tiêu giao hang nãm cüa tinh7. 

Cong tác pht c.p giáo ditc xóa mu chct trên dja bàn tinh có nhiu chuyn bin 
tIch circ: 100% xa, phu&ng, thj trân duy trI vQng chAc kêt qua dat  chuân phO cp giáo 
diic mâm non cho trê em 5 tuOi, pho cp giáo diic tiêu hçc, THCS và xóa mu chü; 
phô c.p giáo diic bc trung hçc den nay có 84/141 xã, phuOng, thj trân dat  chuân, 
chiêm t5' l 59,57%. 

d) Nâng cao chit hrng giáo diic và day hçc ngoai ngr 

Các dn vj, tnr&ng hçctip t1c duy tn và trin khai day h9c ting Anh chiwng 
trInh 10 nàm tr !&p 3 & các tru&ng CO dO c s& vt chat phiic vii dy h9c và diêu kin 
ye giáo viên. Dôi vài cap Tiêu hoc, quy mô h9c sinE 1&p 3 h9c tiêng Anh chi.rng 
trInh 10 nàm dat  gân 90,03%, lOp 4 dat  89,7%, lOp 5 dat  88,7% 0 140 tren tOng sO 
153 tri.thng có cap hQc Tieu h9c. Trong d, các huyn Hài Lang, Triu Phong, Cam 
L, DOng H, Gio Linh, thj xã Quãng Trj dã dat tS' 1 100%; huyn Vinh Linh dat 
92,5%; huyn Dakrông dat  57,4% Va huyn HuOng Hóa dat  50%. 

d cp THCS, quy mO hQc ting Anh chuang trinh 10 nãm dat  85,30% 0 lOp 6, 
84,20% 0 lOp 7, 79,27% & lOp 8 và 76,30% 0 lOp 9 và dä trien khai 0 109 tri.rOng 

6 T& 2010-2015, Quang Irl có 121 hc sinh dat giãi trong cãc kS'  thi hçc sinh giôi vAn hOa cAp quc gia (Trong dO0l 

giAi nhât, 09 giài nhI, 50 giãi ba và 61 giAi khuyén khich). 

T' I huy dng tr trong dO tuói nhâ tré dn trumg nAm 2015 dat  24,2%, dn nAm 2020 dat  30%; huy dng tré mu 

giáo nAm 2015 dat  t' 1 9 1,4%, dn nAm 2020 dt t' I 95%. T' I bInh quân huy ding hc sinh ph thông trong dO tui 

di hoc  hang nAm tang: NAm 2015 dat  88,58°4, nAm 2016 dat  89,57%, nAm 2017 dat  91,36%, nm 2018 dat  95,43%, nAm 

2019 dat  96,72 và nAm 2020 iiàc dat  96,67%. 

8KEt qua nAm 2019, tinh Quang Tn duy tn vtng chAc kt quA dat  chuAn ph cp giáo duc mAm non cho tré em 5 tui, 
phô cp giáo duc tiêu hc dt müc dç 3, phô cp giAo dc THCS dat  mirc dO I vA xóa mU chü dat  mrc dO 1. 
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trong 133 tnrông có cp hpc THCS. Cp THPT có 16 trueing dty ting Anh chuong 
trInh 10 nàm (tang 04 trumg so vói näm hçc tru&c), trong do ti 1 hçc sinh 1p 10 
chiêm 62,9%, lop 11 chiêm 52,1% và lOp 12 chiêm 53,9%. So vOi näm hçc 2018 - 
2019, t l triênkhai tiêng Anh chuong trInh 10 näm tir lOp 3 0 các cci sO giáo dc 
không tang vi,  van chixa dü diêu kin ye giáo viên và diêu kin co sO 4t chat dê h9c 
sinh h9c 2 huôi trên ngày. 

Cong tác bi dirô'ng, nâng cao trInh d chuyên mon nghip v11 tip tue  ducic 
duy tn. SO phôi hçip vOi Tn.rOng Dai  hc Vinh to chirc bi duOng 50 giáo viên ting 

Anh (25 giáo viên cap THCS và 25 giáo viên tiêu h9c) ye nãng hrc nghip vu su 
phm theo Dê an Ngoi ngQ quôc gia; phôi hçp vOi Di sü quán Hoa K' t?i  Vit 
Nam bôi duOng näng 1irc giâng dy cho 39 giáo viên tiêng Anh 0 3 cap. SO to chtrc 
bôi duàng cho 242 giáo viên tiêngAnh cap tiêu h9c, 265 giáo viên tiêng Anh cap 
THCS và 188 giáo viên tiêng Anh cap THPT ye sIr ding sách giáo khoa din tO. 

d) Dy manh  1mg dung cong ngh thông tin trong day, h9c và quãn 1 giáo dijc: 
Dánh giá các diêu kin dam báo và sIr diing hiu qua cOng ngh thông tin trong quãn 
l giáo diic; tInh hInh tO chlrc và quán l' các hoat  dng chuyên mon trén mng; cong 
tác to chlrc quán trit và xây drng kê hoach thrc hin các van bàn ye cong ngh 
thông tin cüaB, ChInh phO; tInh hInh chi dao  và sIr diing so sách din tO trong cac 
nhà tnrOng; to chlrc hçp giao ban, hi thào, giãng day, t.p huân và lien kêt dào to tO 
xa qua mng giáo diic; cong tác bôi di.rng Vé Cong ngh thông tin cho giáo viên, can 
b quàn 1 giáo due;  cong tác dâu tu h tang Co sO cong ngh thông tin trong các ca 
sO giáo due  và dào tao; triên khai ket nôi internet,... 

Trên ca sO kM qua dt di.rçic tO nhOng nàm h9c truOc v thirc hin chü d 
"Triên khai có hiu qua 1mg dung cOng ngh thông tin trong quán l và dy hçc", 
toàn Ngành tiêp tuc  thuc hin cO hiu qua cong tac 1mg ding cong ngh thông tin vào 
cong tác Quãn l và dy h9c, dat  duqc mt so kêt qua quan tr9ng. Các dan vj, truOng 
h9c tO SO den co sO dâ duy trI hoat dng và phát huy hiu qua cüa Cong thông tin 
din tO giáo diic, dam bâo thông tin xuyên suôt phc vii cOng tác quãn l2 và dieu 
hành. Nhiêu don vj dã tIch circ yiêt bài, dua tin hoat dng cüa dan vj len cong thông 
tin, Ian tOa các hoat dng trong toàn Ngành. 

Các dan vj truOng hpc dã tIch circ tnin khai các phn rnm 1mg dung vào cOng 
tác quân 1' nhu: Phân mêm kiêm djnh chat luçmg, phân rnêm quãn 1 hçc sinh, sO 
dim din tO9, phan mêm quán 1 ngân hang d, phân mêm quãn l khoân thu và hóa 
don din tO... Vic sinh hoat chuyên mOn trên "TruOng h9c ket nôi" dã ducic giáo 
vién và h9c sinh quan tam, tIch circ tham gia và chia sé kinh nghim trong cOng tác 
chuyên mon và vn dung trong cong tác to chlrc các chuyên dé day hçc và tp huân 
trrc tuyên. Den nay toàn tinh cia có 9.4 18 giáo vien duc cap tâi khoàn và 12.700 

luqt giáo viên yà 4.341 luçit tô/nhOm chuyên mOn tham gia sinh hoat chuyen mOn 
trên "TnrOng h9c kêt nôi". Nhiêu giáo vien dã tIch crc xày dçmg các bài giâng 
Elearning phc v,i dy h9c trirc tuyên nhu các dan vj 0 phOng GD&DT Hâi Lang; 
mt s giáo vién cia tIch circ tham gia dién dan giáo diic trên nén tang cong ngh 
thông tin, trong do có 01 giáo vien dat  giãi Ba toàn quôc tai  Diên dan Giáo due sang 

Trong nm hQc 2019-2020, toàn ngành da có 138 trua'ng h9c trin khai sCr dung so diem din ttr. 
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to Education Exchange 2020 do Ciic Cong ngh thông tin Bô GD&DT phi hqp 
Microsoft Vit Nam to chüc'°. 

H thng cc s dt 1iu Ngành dã trng bithc dixccc hoàn thin, tir dng cp nht 
dit lieu tu cac dan vi truang hoc dê dông bô len ccc sa d& lieu cua Bô GD&DT 
Ngành dã triên khai h thông Hi nghj trirc tuyên vâi 10 diem câu nôi tü Sà ye cci th, 
kêt noi v9i Bô GD&DT. 

Sâ GD&DT dâ du tu xây dtmg phAn mm quãn 1 vã ngân hang câu hôi, dA 
xây dtmg diiçic 15.409 cau hôi träc nghim khách quan, 973 dê ttr 1u.n, phic vii cho 
vic kiêm tra djnh kS',  kiêm tra hQc kS'  lap 9 và l&p 12 và thi hc sinh giOi lóp 9. 
Nhiéu dcm vj, tru&ng h9c dã xây dirng di.rçc h thông ngân hang de thi phic vi dy 
h9c, huang den xây xrng mt h thông ngân hang de thi trirc tuyCn trongtoân Ngành 
phic vii cOng tác dy h9c và dôi rnâi kiêm tra dánh giá, trong do tiêu biêu có Phông 
GD&DT Hãi Lang, Trithng THPT Thj Xâ Quãng Trj, THPT Dakrông, THPT Huâng 
Hóa. 

Triên khai t& h thng mt cra din t0 trirc tuyn phçtc vii nguOi dan; vic rng 
diing cong ngh thông tin trong các djch vii cong trrc tuyên dã mang 1i hiu qua 
trong cong tác cãi cách hành chInh cOa ngành. 

Vic dy manh  1rng ding cong ngh thông tin trong toân Ngành dã tác dng 
tIch circ den qua trInh dôi mâi cong tác quãn l và phuang pháp dy hoc, gop phAn 
nâng cao chat luçing giáo dic trong toàn ngành. 

e) Day mtnh giao quyn tir chO và chju trách nhim giái trInh di vói các ca sâ 
giáo diic: 

Các cci sâ giáo diic mm non, pht thông, thuang xuyên chO dng xây dirng và 
thiic hin kê ho?ch giáo diic theo khung kê hoch thai gian näm h9c, dam báo ye so 
tuân thirc hQc, có dO th?yi luçng dânh cho 1uyn tip,  on  tap,  thI nghim, thirc hành, to 
chOc hot dng trãi nghim và kiêm tra dnh kS'.Các  to, nhóm chuyên môn, giáo viên 
chO dng râ soát, tinh giãn ni dung dy hc phO hçip vâi chuân kiên thüc, k9 näng và 
thai d cOa chuang trInh mon h9c. 

Trén ca sâ quy djnh tai  Nghj djnh so 16/2015/ND-CP ngày 14/02/2015c0a 
Chinh phO, S GD&DT dã xây dirng phixcing an tir chO, tir chlu  trách nhim ye tài 
chInh, trInh các cap Co thâm quyên và da ducic UBND tinh ban hành Quyêt djnh sO 
3102/QD-UBND ngày 10/11/2017 ye yic tam  giao quyén tir chO tài chInE theo sO 
43/20061ND-CP ngày 25/4/2006 cOa ChInh phO cho các dan vj sr nghip giáo dic. 
Qua trInh trien khai thrc hin, 100% các dan vj sir nghip dA xây dirng quy chê chi 
tieu ni b cOa dan vj dam bâo dOng các dnh mac do nba nixac quy djnh, tang cuang 
cong tác quân 1 thu, tiet kim chi tang thu nhp cho can b giáo vien. 

Các dan vj, truang hQc trin khai thirc hin Nghj djnh s 163/2016/ND-CP 
ngày 21/12/20 16 cOa ChInh phiX quy djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cOa Lut ngân 

'°Cô Nguyn Thj Duyên, G'v' Trung TH Ham Nghi — Dông Ha duc vinh danh trong TOP5/2 1.000 GV vI nhUngdOng 
gop tich circ xây drng cong gião diic vàcO Duang Th Thu Trang, GV TrtrOng Lien cap hi nhp quOc t iSchool Quang 
TrI, dt giãi Ba ti Dindàn Giáo diic sang t?o  Education Exchange 2020 do Cic CNTT B GD&DT phôi hp 
Microsoft Vit Nam tO chic. 
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sách nhà nuic hi.ràng dn 1p dir toán, chip hành và quyt toán ngân sách nhà ntróc a 
các dan vj trrc thuc theo dung quy trInh. 

Thirc hin Cong van s 2976/BGDDT-KHTC ngày 15/7/2019 cüa Bô 
GD&DT, Cong van so 3361/UBND-VX ngày 26/7/2019 cüa UBND tinh Quãng Trj 
ye vic thrc hin diêu hành giá vá thirc hin các khoân thu trong linh virc giáo dic và 
dào tao  nàm h9c 2019-2020, Sâ GD&DT dã ban hành Cong van 1 262/SGDDT-
KHTC ngay 12/8/20 19 hi.ràng dan thrc hin các khoán thu nãm h9c 20 19-2020, thee 
nguyen tàc thu diing ni dung, dung djnh m1rc, cong khai, duçic sir dông thun cOa 
phii huynh Va thirc hin dung quy djnh cüa pháp 1ut. Sâ GD&DT dâ to chtrc tp 
huân phân mêrn quãn 1 các khoân thu trong tmng hpc và triên khai thrc hin các 
khoân thu thông qua ngân hang không dung tiên rnt. 

g) Hi nhp quc t trong giáo diic và dào tao: 

Các boat  dng dM ngoi và hap tác quc t v giáo diic dào tao  dixc tang 
cung, truâc hét vâi các nuOc trong tuyên hãnh lang kinh tê Dông - Tây; hang näm 
Sâ ccr giáo viên sang giãng dy cho con em Vit kieu tai  tinh Savanakhet - Lao"; k,2 
két thOa thun hqp tác và phôi hçrp to chirc mt so hoat dng giao lisu ye chuyên mon 
vai môt so S& Giáo duc và Dào t?o tai Lao, Thai Lan, Han QuOc. 

Ngành GD&DT dã phi hap vâi các to chirc quOc t tiêp nhn và trin khai các 
dii an viên trci nhân dao, cac boat dông h tro xây dung tnuang lap hoc, giao duc biên 
dOi khI hu, giám nhç rüi ro thiên tai, phông tránh born mIn; phôi hap quân 1 tot giáo 
viên ngi.thi nuâc ngoài sang dy h9c và to chuc mt so boat dng giáo dçic tai  dja 
phuong; quãn 11 cht chë các cOng ty, to chuc hoat dng tu van dii h9c trén dja bàn 
tinh. 

h) Tang cu&ng ca sâ 4t chit dam bão cht krqng các hoat  dng giáo diic và 
dào tao:  Dánb giá vic dâu tu, tang curng ca si 4t chat, trang thiêt bj nhm dam báo 
chat hucing giáo dc vâ dào t?o. 

Thirc hin Chuang trInh kiên c hóa tnung, lap hçc theo Quyét djnh s' 
1625/QD-TTg ngày 11/9/20 14 cüa Thu tuang Chinh phü ye vic phê duyt Dê an 
Kiên CO hóa tnuông, lap h9c và nhà cong vi cho giáo viên giai doan 2014-2015 và I 
trInh den näm 2020. Tr 20 15-2020, dädâu tu xây dirng 236 phông h9c, xóa phông 
h9c tarn,  mun (mám non 97 phông, tiêu hQc 139 phdng) a các xã dc bit khó khãn 
vâi tOng kinh phI 140 t dông. sa dã tham mi.ru UBND tinh trmnh HDND tinh ban 
hành Nghj quyêt sO 34/201 8/NQ-HDND ye e an xóa phOng h9c tam,  phOng h9c 
mirqn giai doan 2019,— 2021. Trong nãrn 2019, UBND tinh dã dau tu xóa 109 phông 
h9c tarn,  mun vOi tong kinh phi 76.8 89 triu dông, hoàn thành dt 100% kê hoach 
theo Dê an xóa phông hçc tam,  muqn nàm 2019 và dat  28% so vai mic tieu cüa Dê 
an giai doan 2019-2021. Toàn tinh hin có 906 phOng h9c b mOn, phOng thirc hành, 
100% các tnuang co bàn deu có phông h9c b môn, phông thrc hành dam báo chat 
huçng. 

Thirc hin cong tác du thu mua s.m trang thi& bj day  hçc, trang bj cho các 
nhà tnu&ng. Tr näm 2015 den 2020 rnua sam bô sung 118 b thiêt bj phOng h?c  ngoi 
ngr cho các tnuang phO thông (tir tiêu hçc den THPT) vai tong kinh phi gân 30 t 

T& 2015 dEn nay, dtrcic si,r dng cOa UBND tinh, Sâ dâ ci1 21 giáo vin sang giãng day tai tinh Savanakhet - Lao. 
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dông, tirng bithc dam bào diu kin ye co sO v.t chit trin khai dy hçc ngoi ngU 
theo cht.rang trInh 10 nàm; mua sam bô sung 400 may tInh h trq cho các ca sO giáo 
diic; mua sam bô sung 140 b thiêt bj, do dung, do choi cho các trung mm non vi 
tong kinh phi 10,6 t dông. 

Tham mini B Giáo dic và Dâo t?o  bô trI kinh phi thirc hin Quy& djnh so 
775/QD-TTg ngày 27/6/2018 cüa Thu tng ChIrih phü phé duyt Chiscrng trInh m1ic 
tiêu giáo dic vüng nüi, vüng dan tc thiêu sO, vüng khó khãn giai doan  20 16-2020 
vOi tOng kinh phI 66,813 t' dOng dé h trçY mua sm bô sung trang thit bj dy hçc tOi 
thiêu và bàn ghê h9c sinh, trang thiêt bj, do dung nhà an, nhà bp, khu 0 ni trü; si:ra 
chüa, câi tao,  mO rng, nâng cap ca sO 4t chit các tru0ng, diem truOng tiu h9c, 
trung h9c cci sO cong 1p  có hc sinh ban trü tai  các thôn dc bit khó khän, xâ dc 
bit khó khãn thuc vüng dan tc thiêu so và mien n1ii. 

Hang nãm, SO Giáo diic và Dao tao phcM hçTp vOi SO Tài chInh và UBND cap 
huyn tham mini xây drng, phân bô dçr toán chi ngân sách giáo diic dam bão các quy 
djnh và yêu câu phát triên cüa trng don vj; dông th0i ban hành van bàn huOng dn 
triên khai thirc hin thu chi trong các nhà trix0ng. Lam tOt cong tác quân 1 tài chInh, 
ngân sách; phân khai kinh phi kjp th0i, thu dung, thu dü và chi dung nguyen tAc. 
Thirc hin nghiêm tüc quy djnh Lut Phông, chông tham nhüng, Lut Thrc hành tiêt 
kirn và chông lAng phI. Nâng cao hiu qua sr diing ngân sách nhà nithc vâ các 
nguOn hrc cüa xA hi dâu tu cho giáo diic. SO dA tO chOc thanh tra chuyên dé vic 
thirc hin các khoãn thu tai  mt so tnrOng h9c trén dja bàn toãn tinh, gop phân chân 
chinh tInh trng lam  thu trong nba truOng. 

Tham mru xay dtrng và thxc hin tt mt s chü truang xA hi boa giáo diic 
trong hoat dng giáo dic trên dja bàn tinh. Tang ci.thng chi dao,  hixOng dan, kiem tra, 
chân chinh các co sO giao dijc trén dja bàn thirc hin cOng tác xA hi hóa xây dimg co 
sO vt chat truOng lOp  hc dam bâo quy trinh, dung miic dIch và sO dung hiu qua; dA 
gop phân bO sung co sO 4t chat, trang thiêt bj day  h9c cho cac nhà truOng. Trong 5 
nàm qua, các Ca sO giao dc trong toàn tinh dA huy dng duc trên 96 t dOng ti 
nguOn üng h cua phii huynh h9c sinh yà các doanh nghip, nhà hão tam dé xây dmg 
co sO yât chat, mua sam trang thiêt bj và ho tr các hoat dng day h9c. H thông 
trirOng lOp trên dja bàn duqc da dang hóa, nhieu truOng tu thiic vOi các ngành h9c, 
cAp hoc, các trung tam ngoi ng, tin h9c, rèn luyn k5' nAng song, don vi kinh doanh 
djch vii tu van du h9c, co sO dy them h9c them ngoài nhà trtthng dugc thành 1p  và 
di vào hoat dng. 

Cong tác xây dirng trlx&ng h9c dat  chun qu& gia dA dixqc Ngành Giáo dc và 
Dào tao  và các da phuong tiêp t11c quan tarn. Nàm 2017, Ngành dA tO chOc tOng ket 
20 nam cong tác xây dirng truOng chuân quOc gia và tham muu UBND tinh ban hành 
ké hoach xây dirng truOng dat  chuân quôc gia giai doan  2017 - 2025. M.c dü trong 
giai doan tO nàm 2018 den nay vic xây drng truOng chuAn quOc gia Co nhiêu biên 
dng, do thrc hin chu truong sap xêp li các don vj sr nghip giáo dc cOng 1.p, 
d6ng th0i áp diing b tiêu chI dánh giá, cong nhn truOng chuân quOc gia mOi theo 
các ThOng tu ht.r&ng dn cüa Bô Giáo diic và Dào tao,  nhixng 0 nhiêu dja phuang và 
don vj dA huy dng mi nguôn lirc, trong do CO chuong trInh miic tieu xây dirng nông 
thôn mOi dé tAng cuOng co sO vt chat cho các truOng h9c. TInh den thOi diem 
3 0/4/2020, toàn tinh có 240/3 97 tnthng mâm non, phô thông dat  chuân quôc gia (t' 1 
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60,5%); trong do cap mâm non có 102/169 tnthng, dat  t' l 60,4%; cp tiu hpc 
60/70 tri.thng, dat  t 1 85,7%; cap THCS 41/45 trithng, t9 l 9 1,1%; loai hInh trithng 
TH&THCS có 37/81 tnthng, t 1 45,7% và cap TI-IPT 9/30 trueing (ti' l 30%) duçic 
cong nhn dat  chuân quôc gia. Cüng vâi vic xây dirng trithng dat  chuân quOc gia, 
nhiêu dja phng trong tinh thai gian qua dã Co nhiêu n hrc xây dirng truang hçc 
kiêu mâu nhãm nâng cao chat luqng giáo dçic, k näng sOng cho h9c sinh. 

i) Phát triM ngun nhãn hrc, nht là ngun nhân lçrc chat hxcmg cao: 

Tnrang THPT chuyên Lê Qu' Don duc dAu tir xây dung c sa vt cht và 
thiêt bj day  h9c nhäm phi,ic v cho vic giãng day và nghiên ciu cüa giáo viên vâ h9c 
sinh. Giáo viên cüa nhà tru&ng là dOi  ngü chat krng cao cüa giáo dic tinh nhà, là 
nhüng nguai tiên phong trong dôi mai ph.rang pháp giáng day theo hLrng chü dng, 
tIch crc. Truang THPT chuyên Lé Qu DOn con là noi phát triên môi quan h vói rat 
nhiêu các to chirc dOi tác giáo diic khác trong và ngoài nixàc, tao  c hi cho h9c sinh 
ma rng giao lt.ru, hçc tp lan nhau. 

Tnrang dâ drçc ghi nhn v nhQng thành thIch h9c tp tIch circ và sir di m&i 
thuang xuyên trong each giáo diic. Nhiêu giáo viên và hçc sinh cüa nhà tru&ng dã 
giành ducc các giãi thu&ng nhu: giãi thuâng Lê Van Thiêm, giãi thithng Büi Dc 
Tài... 

Tr 2016-2020, Quáng TrI có 121 h9c sinh dat  giái  tai  các  kS'  thi h9c sinh giOi 
van hóa cap quôc gia THPT (2 giãi nhât, 25 giài nhI, 38 giài ba và 56 giãi khuyên 
khIch). 

2.2.2. BoAi  vó'i 05 giaiphdp 

a) Hoàn thin the ch& dày manh  cãi cách thu tiic hành chInh v giáo diic và 
dào tao: 

Trên co sâ Quyet djnh so 3636/QD-UBND ngày 26/12/20 19 cüa UBND tinh 
Quâng Trj ye vic ban hành Kê hoach  câi cách hành chInh nãm 2020 cüa tinh Quáng 
Trj, Si GD&DT dâ ban hành Kê hoach so 2164/KH-SGDDT ngày 27/12/2019 ye 
cong tác cái cách hành chmnh ngành Giáo dic và Dào tao  tinh Quãng Trj näm 2020. 
S ban hành Quyêt djnh so 1255/QD-SGDDT ngày 23/10/2019 ye vic Quy djnh 
dánh giá, xêp loai müc d hoân thành nhiêm vii näm h9c dôi vai các dan vj tr1rc 
thuic Sâ, hành Quyét djnh so 22/QD-SGDDT ngãy 03/01/2020 ye vic Quy djnh 
dánh giá, xêp loai  mirc d hoàn thành nhim vii näm h9c dôi vri các phông thuc S 
Giáo diic và Dào tao  và Cong van sO 1823/SGDDT-VP ngày 05/11/2019 ye vic 
huàng dn thi dua vOi chü dê "Dôi mai, sang t?o  trong  day  vã hçc" và xét khen 
thng chuyên dê näm hçc 20 19-2020 khôi phOng GD&DT, dã gàn các tiêu chI dánh 
giá thi dua, khen thithng cüa các dan vj vài thirc hin nhim vii câi cách hành chInh. 

b) Nâng cao näng hrc lãnh dao  cüa can b quãn 1 giáo diic các cp: 

Cong tác nâng cao näng hrc lãnh do cÜa can b quãn 1)2 giáo diic các cp dixcic 
tiên hành mct cách dOng b, hiu qua nhãm vra dáp 1rng côngtác quân 1)2 cüa ngành, 
vtra dáp Ong quy hoach  phát triên cho các vj trI cüa chInh quyên các cap. Các can b 
quãn 1)2 duçic tham gia bôi duOng nàng hrc ye 1)2 lun chInh trj (trung cap trâ len), viira 
bcM duOng nghip v chuyên mon tai  các khoa quân 1)2 giáo dc tai dja phuang và 
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trung uang, mt so khác tham gia các lop sau dai  h9c dê dat  trInh d thac si quán l 
giáo diic. 

Tip tic nâng cao nãng hrc chuyên môn, trách nhim nghê nghip và dao  dirc 
nhà giáo. Rà soát, sap xêp lai  di ngU nhà giáo và can b quàn l giáo dc pht hçp, 
khäc ph%ic cci bàn tInh trang thira thiêu giáo viên civic bO.  Triên khai kê hoach dào tao, 
dào tao 'a và bôi dirng dQi ngü nhà giáo, can b quãn 1 giáo dc, bão darn chuân 
hóa di ngü nhà giáo a trng cap h9c, ngành h9c và trInh d dào tao  theo quy dinE  cüa 
Lut Giáo dc 2019, dáp irng yêu câu thi.rc hin Chuing trInh giáo diic phô thông 
mói. Thirc hin tot chê d, chInh sách dôi vâi nhà giáo, can b quán 1 và nhân viên 
ngành giáo diic. 

c) Tang cu&ng các nguôn li:rc du tu cho giáo diic và dào tao: 

Ngành GD&DT dja phuong và các huyn, thj xã, thành ph dâ rà soát hin 
trng cci sa vt chat, thiêt bj dy h9c xác djnh nhu câu sfra chüa, dâu tu xây dirng, b 
sung trang thiêt bj nhäm tang cuang co sà vt chat cho các tru&ng h9c, xay dirng 
truang dat  chuân quOc gia gãn vai thirc hin xây drng nông thôn mâi; tham rnuu 
UBND tinh bô tn, ho trq kinh phI ttr nguôn von xây dixng co bàn tp trung cüa tinh, 
ngân sách si nghip dê bô trI dâu tj.r, cãi tao,  sira cha, xây dirng co sâ vt chat, trang 
thiêt bj day h9c; dông thai huy dng cac nguOn 1irc xä hi hóa dê dau tu xây drng Co 

sa vt chat, chinh trang truâng l&p, triên khai thirc hin Nghj quyêt sO 34/201 8/NQ-
HDND cüa HDND tinh ye Dê an xóa phông hçc tam,  phông h9c mixçm giai doan 
2019 - 2021 l2  hi.rang dan các Co s giáo diic báo quán, scr ding hiu qua Co so vt 
chat, trang thiêt bj day hc hin có sau sap nhp tnthng lOp, dOng thai thrc hin quy 
hoach, tao  qu dat cho nhQng truOng CO nhu câu mO rng do tang quy mô hoc mO 
rung din tIch. 

DAy manh  xâ hi hóa, xây dirng co chê thun lçii, rninh bach  dê khuyên khIch 
các doanh nghip, xã hi và thu hut nguôn 1irc quoc tê dâu tu phát triên giáo dic và 
dào tao,  nhât là phát triên giáo dc và dào tao  chat lung cao. 

d) Tang cuOng Cong tác khào thI và kim djnh chAt 1ung giáo diic: 

Các co sO giáo diic tip ti1c di mOi hInh thOc th chOc dy h9c, gän vOi các 
boat dng trái nghim sang tao, day h9c gan vOi san xuât, kinh doanh; dOi mOi 
phuong pháp day hçc, kiêm tra, dánh giá kêt qua h9c tp theo djnh huOng phát triên 
nAng lirc hQc sinh; to chOc cht ch, nghiêm ti1c, dung quy ché 0 tat Ca CáC khâu xãy 
dirng kê hoach kiêm tra,,  huOng dn On tap,  ra dê, coi, châm và nhn xét, dánh giá h9c 
sinE trong vic thi và kiêm tra. 

T chOc t& k' thi ch9n h9c sinh giOi van boa THPT cAp tinh, kS'  thi chon di 
tuyên hçc sinh giOi d thi quOc gia, kS'  thi h9c sinh giôi lOp 9 THCS; tham gia to 
chüc tot K' thi ch9n h9c sinh giOi quôc gia lOp 12 THPT närn h9c 2019-2020 báo 
dam an toán, nghiêm tàc, dung Quy chê. Tuyên sinh các lOp dâu cap theo dOng quy 
chê tuyên sinh cüa Bô GDDT và các van bàn huOng dan tuyên sinh cüa SO. TO chOc 

'2Trong nm h9c 20 19-2020, UBND tinh dà dâu ftr xOa 109 phông h9c tOrn,  mi.rçm vâi t6ng kinh phi trn 76.889 triu 

dng. 
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in .n, hoàn thin, cp phát bang t& nghip THCS, THPT, ban sao b.ng tt nghip 
THCS, THPT cüa näm 2019. 

Thçrc hin Thông tu s 17/2018/TT-BGDDT, Thông tu s 18/201 8/TT-
BGDDT, Thông tu so 19/2018/TT-BGDDT quy djnh ye kiém djnh chat 1ung giáo 
diic và cong nhn tnthng dat  chuân quOc gia, Sâ dà chi do cac dan vj chü dng thirc 
hin vic däng kI dánh giá ngoài và cong nhn trung dat  chuân quOc gia. 

d) Day manh  cong tác truyn thông ye giáo diic và dào tao: 

Cong tác truyên thông duc tang cuông, quan tam dting müc cong tác tniyn 
thông trong ni b ngành, qua do tao  sir thông nhât trong nhn thtrc vâ hành dng d 
triên khai các chü truang dOi mOi giáo dye;  phôi hqp vâi các ca quan thông tan, báo 
chI, các to chrc doàn the, chInh quyên dja phuang, hi cha mc h9c sinh... dé tuyên 
truyên ye cac chü truang dôi mOi cUa ngành, d.c bit quan tam truyên thông sâu han 
ye nhing van dê ma dix 1un, phy huynh, xã hi dc bit quan tam. 

2.2.3. KIt qua thyc /zin ale c/umn/i sac/u ala Nhà nithc và các chInh sách ala 
dja p/zu'o'ng dôi vi hpc sin/i, sin/i viên; c/iInh sdch dái vó'i giáo viên, giáng viên; 
chInh sac/u dôi vol co' so giáo dyc; các n3i dung ye dôi mô'i co chê, chInh sách tài 
chIn/u gido dye và dào 4w 

- Di vOi hpc sinh, sinh viên 

+ Các ca s& giáo dyc dâ thyc hin tht vic min giám phi cho h9c sinh thuc 
gia dInh chInh sách, con h nghèo, con mô cOi không nai nuang tya. Nãm 2019 dã 
thirc hin min giâm h9c phi cho 23.249 h.rçyt h9c sinh và thrc hin ho trq chi phi hoc 
tp cho 52.679 luçit hçc sinh thuc dOi tuçmg hu&ng chinh sách. 

+ H9c sinh a xã dc bit khó khãn và h9c sinh nguai dan tc thiu s cOn duqc 
h trçi chi phi hçc tap, h9c phâm... theo Nghj djnh 116/201 7/ND-CP quy djnh chInh 
sách h trçl bce sinh và truang phô thông a các xa, thôn dc bit khó khãn. S& Giáo 
dic và Dào tao  dà tham mixu cho Hi dông nhân dan tinh ban hành Nghj quyêt so 
07/2018/NQ-FIDND ngày 23/5/20 18 quy djnh khoàng cách và dja ban lam can cir xac 
djnh hc sinh không the di den trithng va trâ ye nhà trong ngày; t' 1 khoán kinh phi 
phyc vy nâu an cho cho sinh tru?mg phô thông dan tc ban tni, tru&ng phô thông cO 
t chirc nau an tp trung cho hc sinh là dôi tuçlng hu&ng chInh sách tai  Nghj djnh 
1 16/2017/ND-CP cüa ChInh phü trén dja bàn tinh Quáng Trj. Nãm 2019 dà thyc hin 
h trç' tiên an, tiên 0' và go cho 11.658 luçrt hc sinh thuc dOi tuqng hithng chInh 
sách. 

- D& vOi giáo yjén: Dam báo chi trá dOng, kip  thai ch d tiên luo'ng, phy cap 
luang, cong tác phi yà các che d khác; ngoài ra hang nàm UBND tinh, S& và UBND 
huyn cOn thyc hin nâng luang truâc thci han  cho mt so giáo yjén yà can b quân 
1, nhan yiên hoàn thành xuât sac nhim vu. 

- Di vâi ca sâ giáo dye: Thirc hiên Nghj djnh s 86/2015/ND-CF ngày 
02/10/20 15 cüa ChInh phO quy dlnh  ye cache thu, quãn 1 hcc phi dOi vâi ca s0' giáo 
diic thuc h thông giáo dye quOc dan và chInh sách mien giàm hc phi, h trg chi 
phi hc tp tr näm hc 2015-2017 den näm hc 2020-2021, S& Giáo dye yà Dào to 
dã tham mixu cho Hi dOng nhãn dan tinh ban hành Nghj quyêt sO 3,1/201 7/NQ-
FIDND ngày 14/12/2017 cOa HDND tinh quy djnh mac thu hoc phi dôi v0'i ca s0' 

13 



giáo dic cong 1p tir näm h9c 2018-20 19 den näm h9c 2020-202 1 trên dja bàn tinh 
Quâng Trj. 

3. Dánh giá tInh hInh thirc hin dir toán ngân sách nhà niroc 11am 2020 vã 
giai doin 2016-2020 

3.1. Dánh giá thic hin thu, chi ngân sách chi thu*ng xuyên; djnh mü'c 
phãn bô ngân sách chi thuong xuyên/hçc sinh, sinh viên cong lip; t L chi giãng 
dy h9c tp so vói tong chi slr nghip giáo diic; Dánh giá victhtrc hin xã hi 
hóa giáo diic 

- Vic thu, chi ngân sách dam bào theo quy djnh cOa hin hành cüa nhà nithc. 

- Ngun kinh phi ngân sách do tinh cp so v&i nhu cu hot dng cüa ngành 
chi dam bâo cho các nhim vi co bàn và tr9ng tam. Näm 2019 s thrc hin chi ngân 
sách thu&ng xuyên cho giáo diic dat  2.271,3 t' dông, trong do chi hoat dng chuyên 
mon dat  17%; dir toán näm 2020 giao ngân sách thithng xuyên cho giáo dic dat 
2.439,4 t dông. 

- Hi dông nhân dan tinh Quâng Trj dã ban hành Nghj quyt s 23/2017/NQ-
I-ID ngày 14/12/2017 quy djnh ti 1 phân bô ngân sách nhà nuic cho giáo dc 82:18 
dOng vâi t 1 quy djnh cOa Nghj quyêt so 266/201 7/UBTVQH 14. 

- Cong tác xã hi hóa giáo diic vn dirge các dcn vj giáo dc tang cuOng kha 
manh me. Nguôn von tir xâ hi hóa dà di.rçic huy dng và sr dung tOt vào miic dIch 
xây drng trithng chuân quôc gia, xây them mt so hang miic cong trInh thiêt yêu cOa 
nhà tru&ng. 

- Vic trin khai thrc hin chO truong xâ hi hóa theo tinh thAn Thông ti.r si 
16/201 8/T1'-BGDDT ngày 03/8/2018 cOa B Giáo dic và Dào tao  quy djnh ye tai trg 
cho các co si giáo dic thuc h thông giáo diic quôc dan co s dang gp nhiêu 1ing 
tüng trong vic huy dng sir tài trg cOa phii huynh h9c sinh sao cho khOng bj coi là 
cào bang. 

3.2. Dánh giá vic thiic hin các chInh sách h trq giáo d,ic, dào to: 

Ngành Giáo dixc và các dja phuong dã tham muu cho UBND tInh triên khai 
thirc hiên chInh sách theo chInh sách h trçl tiên an trua dôi vOi tré em mâu giáo chInh 
sách dôi vâi giáo viên mâm non theo Nghj djnh so 06/20181ND-CP ngày 05/01/2018 
cOa ChInh phü; chInh sách ho trçi hQc sinh dan tc ni trO theo Quyêt djnh so 
82/2006/QD-TTg ngày 14/4/2006 cüa Thu tithng ChInh phO; chInh sách hO trçi mien 
giàm hc phi, chi phi h9c tp cho h9c sinh sinh viên thuc h nghèo, ctn nghèo theo 
Nghj djnh sO 86/2015/ND-CP ngày 02/10/20 15 cOa ChInh phO....; chInh sách hO trg 
chi phi hQc tp dôi vth sinh viên là ngui dan tc thiêu so theo Quyêtdjnh so 
66/2013/QD-TTg ngày 11/11/2013 cOa ThO twcng ChInh phU; chInh sách ho trg hQc 
sinh khuyêt tt thuc h nghèo, h c.n nghèo di h9c tai  các co so giáo diic theo 
Thông tix lien tjch so 42/2013/TTLT-BGDDT-BLDTBXH-BTC ngây 3 1/12/2013 cOa 
lien Bô: Giáo dic và Dào t?o,  Lao dng - Thixong binh vã Xâ hi, Tài chInh; chInh 
sách h trq cho h9c sinh và tru&ng phô thông 0 xã, thôn dc bit khO khãn theo Ngh 
djnh so 116/2016/ND-CP ngày 18/7/2016 cüa ChInh phü; chInh sách uu tiêntuyên 
sinh và h trg h9c tp dôi v0i tré mu giáo, h9c sinh, sinh viên dan tc thiêu sO rat It 
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ngu&i theo Nghj djnh so 5712017/ND-CP ngày 09 tháng 05nãrn 2017 cüa ChInh 
phü... kjp thai, day dü cho hc sinh (so lieu kern theo ti biêu Tài chInh). 

3.3. V các chtwng trInh, di1 an do ngân sách Trung trong h trq: 
• A A • A 3.3.1. Danh gia tinh hinh thtyc hiçn, thuin lqi, kho khan trong vlçc trien 

khai các chirong trInh, dir an, d an ti dja phtro'ng, kt qua dt dtrçrc so vri 
nhim vii thrqc giao cã giai doin khi kêt thilc Chirong trInh, dir an, d an theo 1(1 
trInh 

Kinh phi h trçi cüa Chrcing trInh Kiên c hóa trix?ng lcrp h9c và nhâ cong vi1 

giáo viên gial don 2017-2020: 117.000 triu dông, dã thrc hin giãi ngân dat  100% 
chi tiêu kê hoach. 

Kinh phi h trçl Chixcmg trInh mvc  tiêu giáo dçc vüng nüi, vüng dan tc thiêu 
so, vüng khó khàn giai don 2016-2020 là 66.619 triu dông, trong do Ngân sách 
trung i.rcrng 48.764 triu dông,ngân sách dja phrcrng 17.855 triu dông. Lüy ké bô trI 
von den nãm 2020 mi dat  5 1.543 dOng (77,36%) trong do Ngân sách trung uang 
38.564 triu dông, ngân sách dja phucing 15.849 triu dông. 

Dr an phát trin THCS vüng khó khàn nht 4.611 triu dong, trong do Ngân 
sách trung wmg 3.953 triu dông, ngân sách dja phi.rang 658 triu dông. Lüy kê bô trI 
von den näm 2020 dat 100% ké hoach. 

Di,r an phát triêri THPT giai doan 2 là 29.940 triu dông, trong do Ngân sách 
trung uong 25 .000 triu dông, ngân sách dja phuing 4.940 triu dông. LQy kê bô trI 
von den näm 2020 dat  100% ké hoach. 

Ngun vn tr Chwmg trInh kiên c hóa tnthng iop hpc, Chuang trInh mic tiêu 
giáo diic vüngnüi, vüng dan tc thiêu sO, vüng khó khän, chuang trInh m11c tiêu nông 
thôn mâi, nguôn vOn ODA dã dOng gop hiu qua rat Ian cho Ngành giáo dijc vàdâo 
tao tinh Quãng Trj, Co sO 4t chat truOng lOp ngày càng khang trang, trang thiêt bj 
duçic cap dông b và khá day dO dáp irng thrçic nhu câu h9c các tiêt thirc hành, thI 
nghim. So truOng h9c dat  chuân quOc gia ngày càng nhiêu han, vic sO dicing và Ong 
diing cong ngh thông tin mnh me, toàn tinh dã hoàn thành dugc cOng tác phô cp 
giáo dic tiêu h9c, ph cp giáo diic trung h9c cci sO và phô cp giáo dic mâm non 5 
tuôi 

Tuy nhiên, Chumg trInh mvc  tiêu giáo diic vOng nOi, vüng dan tc thiêu sO, 
vOng kho khãn giai doan 2016-2020 quy djnh chi duçic mua sam bô sung co sO 4t 
chat, thiêt bi day hçc, thiêt bi nhà an, nhà bêp, thiêt bj do dOng ban trO, sOa chUa cong 
trInh nhà an, bêp an, khu bàn trO; khOng cho phép xây mOi các hang miic cong trInh 
nên khó khän trong vic dâu tu cci sO vt chat cho các tri.xOng phô thông dan tc ban 
trO. 

3.3.2. Dánh giá tInh hInh thrc hin k hoich theo Lut du ttr cong 

Trong ké hoach du tu cong giai doan 2016-2020, SO GD&DT Quâng Trjdir 
kiên thirc hin triên khai 32 d? an vOi tong mOe dâu tu là: 306,1 17 t dông. Tong 
nguôn von kê hoach trung han  dugc giao là: 184,069 t dông 

Trong do: 

Ngân sach Trung uang: 0 dng 
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Ngân sách dja phuong: 143.180.840.000 dông 

Vn ODA: 40.888.880.000 dng 

- Các cong trInh chuyM tip tr giai doan 2011-2015 là 10 dir an, 

- Cácd1ránd%rkinkhôicôngmóilà 18 drán 

- So du an chuãn bj dâu tu: 2 dir an 

- Không có dir an tm ngrng hay dmnh hon, nq dçng XDCB. 

S dr an và s v,n thuc hiên chi tit nhix sau: 
Don vi lInk.' Triéu dn 

1'T TêncôngtrInh 
Tong 
mCrc 

dAu tu 

Ngun v6n trung han 2016 - 2020 LOy k giãi ngân 

Tong s 

TrongdO Trongdo 

NS 
TW 

NSDP Vn ODA 
Tng s NS 

TW 
NSBP 

Von 
ODA 

2 8 9 13 

V6n quyt toán 
các cong trmnh dA 
hoàn thãnh vã 
quyt ton 

4.657 4.657 4.657 2.252,03 2.252,033 

Các cOng trinh 
chuyn tip 2011-
2015 sang gial 
doan 2016-2020 

d quyt toán 

101.558 30.933 -  27.037 3.896 30.933 -  27.037 3.896 

Màrng khuôn 
vién tnrmgTHPT 
Lé Qu' Don 

3.283 250,751 250,751 250,751 250,751 

2 

Nhà nOi  trü trtthng 
PTDTNiTth 
Dakrong 

14.783 2.181,630 2.181,630 2.181,630 2.181,630 

3 

Nhà nOi  tri trixâng 
PTDT NOi  TrCi 
Htràng Hóa 

12.766 6.290,678 6.290,678 6.290,678 6.290,678 

4 

Nhà h9c thi,rc hành 
Trtr&ngTHPT 
VTnh Linh 

13.73 3.271,896 3.271,896 3.271,896 3.271,896 

San nn, hang rào, 
cu bàn trLrmg 
THPTLâmScrn 
ThCiy 

3.942 1.911,682 1.911,682 1.911,682 1.911,682 

6 

Nba hoc thi,ic hành 
trirOng THPT 
Hixàng Hóa (ADB) 

11.058 2.544,932 2.544,932 2.544,932 2.544,932 

7 

Nhà hoc thirc hành 
tnrô'ngTHPTCh 
Lan ViOn (ADB) 

4.384 1,221,160 895,910 325,250 1.221,160 895,910 325,250 

8 

Nba hc 3 tang 
tnrmg THPT Lam 
Son Ihüy (ADB) 

11.379 6.041,083 2.470 3.571,083 6.041,083 2.470 3.571,083 
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TT Ten cong trmnh 
lông 
mire 

tir 

Nguon von trung hn 2016 - 2020 Lily k giãi ngãn 

Tongs6 

Trong dO Trong dO 

NS 
TW 

NSDP VSn ODA 
Tong s6 NS 

TW 
NSDP 

V6n 
ODA 

9 
Nhà h9c thirc hành 
tnr&ng THPT 
Chuyên LQD 

24.445 5.709,218 5.709,218 5.709,218 5.709,218 

10 

Xây dimg hang 
rào, san be tong kè 
chândtTnrông 
THPT ni trü 
Dakrông 

1.788 1.510 1.510 1.510 1.510 

Các cong trinh 
khOi cong mO'i và 
dang (hi cong 
2016-2020 

188.883,69 144.779,69 0 107.787,14 36.992,55 105.645,73 0 86.413,01 19.232,72 

Trir&ng Trung hQc 
csâGio Mai 

3.735,007 3.735,007 877,687 2.857,320 3.548,042 678.505 2.869,537 

2 
Tnr&ng Trung hQc 
ca sâ Hãi Chánh 

3.395,338 3.395,338 742,795 2.652,543 2.843,000 535,000 2.308,000 

Trumg Trung h9c 
cc s Hi Yen 

4.574,572 4.574,572 1.164,332 3,410,240 4.366,401 843,712 3.522,689 

Tnrmg Trung hçc 
Co sâ Triu Trung 

4.063,772 4.063,772 991,324 3.072,448 3.895,288 862,792 3.032,496 

5 

Tnr&ng Trung hQc 
ph thông CCra 
Viét 

45.500 31.172 31.172 28.653 28.653 

6 

Truông Trung hoc 
ph6 thông Ch Lan 
Viên, huyn Cam 
L; Hang mvc: 
Nhà hiu bô và các 
hang mic ph trq 

7.220 7.330 7.330 6.800 6.800 

Triing Trung hçc 
ph thông Lao 
Bào, huyn Hithng 
Hoá; Hg mvc: 
Nba hçc thrc hành 
và san be tong 

7.900 7.580 7.580 7.742 7.742 

8 

Tnr&ng Trung hQc 
phó thông Iran Thj 
Tam, huyn Hãi 
Lang; Hang mvc: 
Nhà da nang và 
các hg mvc  phi,i 
trç 

5.800 5.300 5.300 5.650 5.650 

Cài tao, sü'a chil'a 
trusàSâGiáodc 
v Dào tao Quáng 

In 

5.999 5.999 4.172 4.172 

10 
Nãng cp vâ xây 
mOi Trixo'ng mAm 
non Sao Mai 

9.000 7.500 7.500 6.254 6.254 

II Nhà h9c I thuyt 9.000 7.500 7.500 7.258 7.258 
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TT Ten cong trInh 
Tong 
müc 

du ti 

Ngun vn trung hn 2016 - 2020 Luy k giãi ngân 

Tong s 

Trongdó 

Tong s 

TrongdO 

NS 
TW 

NSDP Vn ODA 
NS 

1W 
NSDP 

Vn 
ODA 

tnrông THPT 
Dakrông 

12 
TrutingTHPTBüi 
Di,ic Tài 

33.386 10.800 10.800 4.414 4.414 

13 
Hi Tnrng Sâ 
GD&DT Quang 
Trj 

10.410 8.000 8.000 5.212 5.2 12 

14 
Cãi tOo  k tUe xá 
truOng PTDT ni 
trUtinh 

1.200 L000 1.000 1.000 1.000 

IS 
Hoàn thin khuôn 
viéntrisàSâGiáo 
di,ic và Dào tao 

1.500 1.500 1.500 1.486 1.486 

16 
TnrOng THPT 
chuyOn LO Qu 
Don 

14.748,791 14.748,791 2.350 12.398,791 4.536 786 3.750 

17 
Tnrng THPT s6 2 
DakrOng 

14.951,209 14.951,209 2.350 12.601,209 4.789 1.039 3.750 

Trtrmg THPT 
Nguyn HOu Then 

6.500 5.610 5.610 3.027 3.027 

IV Chuân bj dãu tir 11.018 3.700 0 3.700 0 0 

I 
Nhà hQc thuc hành 
trirmg THPT Thi 
xã Quang Trj 

9.828 3.000 3.000 

2 

Các hang mi,ic ph 
trc tnreing THPT 

L Qu 
Don 

1.190 700 700 

TOng cng 306.116,69 184.069,72 0 143.180,84 40,888,88 138.830,79 0 115.701,74 23.129,06 

- Nhin xét và dánh giá kt qua da dat  duc so vi k hoach dã phê duyt: 

Tong vn bô trI theo k hoach  du tis cOng giai doan 2016-2020 là 184,070 t' 
dông, tong giá trj giài ngân ca giai doan dn thai diem hin tai  là 138,831 t' dông, dat 
75,42% so vth kê hoach. 

NhIn chung, thirc hin k hoach  du tu cong trung han,  các dr an du tu dä 
duçic bô trI t.p trung, hiu qua han tru&c, gop phân nâng cao CSVC các phông, lap 

h9c, nâng cao hiu qua trong cOng tác giáo dic. Các hang rniic, cong trInh hoàn thành 
bàn giao dua vào sCr diing cia duxçc Ca quan chuyên mon kiêm tra ye quy trInh nghim 
thu, quãn 1,2 chat luang, k5 thut, rn5 thut theo dung quy djnh ciia pháp lut và cia 

chap thu.n cho chü dâu tix tO chüc nghim thu, bàn giao cong trInh dê dura vào sir 
ding. Con các hang mic cOng trInh dang thi cOng durçic chü dâu tur và nba thâu giám 
sat, nhà thâu thi cOng thu&ng xuyên kiêm tra, giárn sat và kiêm djnh chat h.rqng ttr vt 
1iu dâu vào d1ing dü theo quy djnh ye quãn l chat luqng cong trInh. 

3.4. Dánh giá tInh hInh thirc hin thu, chi 05 nám giai don 2016-2020, 
trong do tp trung vào kt qua thic hin các m1ic tiêu tng quat vã myc tiêu cu 
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the, tlánh giá phãn tich nguyen nhân tác dng tang, giãm thu ngun thu nãm 
2020, nguyen nhân khách quail, chü quan 

Giai doan 2016-2020 müc thu h9c phi cüa các cci si giáo diic cong 1p trén dja 
bàn tinh Quang Trj thirc hin theo Nghj djnh 86/201 5/ND-CP ngày 02/10/2015 cüa 
ChInh phü quy djnh cci ché thu, quàn 1 hcc phi dôi vâi Ca si giáo diic thuc h thông 
giáo diic quôc dan và chInh sách min, giãm h9c phi, h tr chi phi hçc tp tr nAm 
hc 2015-2016 den näm h9c 2020-2021; Nghj quyêt so 31/2016/NQ-HDND ngày 
14/12/2916 cüa Hi dông nhân dan tinh. Trong giai dotn vtira qua không có sir diu 
chinh ye müc thu hang närn nên nguOn thu on djnh, so thu h9c phi dt.rgc sir ditng 40% 
dê thirc hin chInh sách tiên luang, phân con lai  duçic can dôi chi boat dng cüa các 
ca sâ giáo diic. Các co s giáo dic trên dja bàn toàn tinh Quàng Trj dâ thirc hin thu 
dOng quy djnh. 

Du toan ngân sách bô trI tang dn hang nãm bü dp theo mirc tang lucing ca sâ 
và các chê d chinh sách cüa giáo viên hçc sinh. Mirc phân bô chi hoat  dng cho các 
ca so giáo diic ca bàn on djnh trong Ca thi kS'  on djnh ngân sách trong khi các chi 
phi, giá Ca tang hang nãm cQng dã ãnh hi.rOng không nhó den hoat  dng cüa các ca sO 
giáo dic. 

(Sá lieu chi tié't & các biu tài chInh dInh kèm) 

4. Dánh giá chung tác dng ãnh hu'&ng cüa dch bnh Covid 19 di vói 
giáo dyc, dào to ti dja phu'o'ng 

Näm hc 2019-2020 djch bnh Covid-19 dã ânh huOng không nhO dn tInh 
hmnh kinh th xa hti cüa tinh, döi vOi giáo dic cüng chju nhiu tác dng. Tat cã các 
tnthng h9c và ca sO giáo dc cong l.p, ngoãi cong 1p và tu thiic t?m  dirng vic day 
và h9c trrc tiêp và các hoat dng giáo dic khác. 

Vic chuyn di ttr day h9c truyM thng sang day  h9c trçrc tuyn và h9c qua 
truyên hInh cOn qua nhiéu khO khAn do ha tang cong ngh thông tin tai  các truOng 
hc cüng nhu tai  gia dInh h9c sinh cOn chua dáp Ong day dü, dc bit dôi vOi các xã 
vOng mien nOi dc bit khó khãn; k näng sO diing cong ngh thông tin cUa mt so 
giáo viên IOn tuôi cOn han  chê nen trong qua trinh giáng day  tr%rc tuyên cOn nhiêu 
lung tOng dn den chat lixqng giáo dic chua dat  hiu qua nhu mong muon. Do chua 
duqc lam vic trên mOi tnrOng trirc tuyên nên buOc dâu giáo vien và hçc sinh con 
lOng tOng trong vic xây dirng k hoach day  h9c online, cài dt và sO diing các phan 
mém day  hçc; ha tang CNTT chua dáp Ong, trInh d sO ding cong ngh thông tin cOa 
giáo yjén không dông dêu, giIta các cap h9c, các ngành h9c và giU'a các khu vI1c; h9c 
sinh tiêu h9c chua thành th?o sO diing may tInh và các thiêt bj din tO thông minh 
khác; yiêc day  hQc trirc tuyên chi thrc hin dOi voi h9c sinh và giáo viên 0 nhQng 
vOng thun igi, con a nhOng vOng kho khàn, nhât là,  0 các vOng sOu, vOng xa, vOng 
dông bào dan tc thiêu so chua dugc tiêp cn hoc tiêp cn It, diêu nay cüng lam mat 
di tInh cong bang trong vic tiêp cn các djch v1i giáo diic dOi vOi h9c sinh. 

Vic day h9c trrc tuyn cüng bc 1 nhiu han  ch nhu không dam bão tInh 
bInh ding, vi cOn nhiêu h9c sinh chua có may tInh vàmang internet a nba, h9c sinh 
chua thuc su chu dông trong hoc tap, thâm chi môt so hoc sinh dâ dé ten tai khoan 
(ID) và mt khâu cong khai trén mng xâ hi dê mt so dOi tugng xâu vào lOp h9c dê 
quay phá; mt khác vic day hpc trirc tuyên là thách thOc dôi v6i giáo viên vi phái am 
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hiu v k5 nãng sCr d%lng cong ngh mâi trong dy và h9c, dc bit là các cong ngh 
lien quan den vic kiêm tra, dánh giá chat luqng giáo dic. Cüng vOi do, nêu h9c sinh 
không có thCrc h9c thI dy online khO lông dt thrcic hiu qua cao. 

Theo 1 trInh, nãm hçc 2020-2021 sê trin khai dy h9c Chucrng trInh giáo diic 
phô thông mài dôi vi lOp 1. Thñ gian tir nay den näm h9c mi không cOn nhiêu, 
nhixng nhctng khO khàn ye djch bnh khiên cho ké hoach triên khai Iira ch9n sách giáo 
khoa, tp huân cho giáo viên ye Chucmg trInh giáo diic phô thông 2018 bj chm tr, 
gián don. Khi h9c sinh di hçc trâ iai,  giáo viên sê phãi ttp trung cho cong vic giãng 
day, vn dtng h9c sinh den truông, xây dirng ké hoach phii dao,  bô tOc kiên thrc cho 
h9c sinh sau th&i gian dài nghi h9c dé hoãn thành chuang trmnh näm h9c nén khó 
khàn ye thyi gian dê tharn giacác lap tp huân. Vickêt thOc nàm h9c muon so vi 
ké hoach hang näm nên dan den vic bô trI th&i gian to chirc bôi duong giáo viên gp 
khó khan. 

Hu hêt giáo viên, nhân viên hçp dng dOi vii các tnr?Yng cong 1p cüng nhi.r 
ngoài cOng 1p dê bj tam  hoân hçip dông. Hoat dng xây drng, cái t?o  các cong trInh 
phic vi1 trirc tiêp cho vic triên khai chuang trInh giáo d1c pho thông m&i vn duçc 
thirc hin theo tiên d; thrc hin vic mua sam ,bô sung thiêt bj dy cho lOp 1 dLrcYc 
thtrc hin theo quy trInh. Riêng các khoãn mua sam chi.ra th1rc sr can thiêt thi dã duçc 
UBND tinh dã ban hành Cong van sO 1 002/UBND-TM ngày 13/3/2020 ye vic quân 
1, diêu hành ngân sách nba nuâc, theo do dâ chi dao  ttm dirng các hoat  dng mua 
sam, si:ra chcta d don nguôn lirc vào vic phOng, chông djch bnh Covid-19. 

ii. xAv DuNG KE HOACH PHAT TRIEN GIAO DUC vA DAO TAO 
vA Nj TOAN NGAN SACH NHA NU'OC NAM 2021 VA icE HOJCH PHAT 
TRIEN GIAO DIJC VA DAo TIO 5 NAM 202 1-2025 

1. Can cir, dnh huó'ng xy ding k hoch 

- Can cir Chi thj s 1 8/CT-TTg ngày 13/4/2020 cüa Thu tthng ChInh phO v 
xây drng Ké hoch phát triên kinh te - xã hi 5 näm 2921-2025 Chi thj cüa Thu 
tiiang ChInh phü ye xây dirng kê hoach phát trien kinh tê - xã hi và dir toán ngân 
sách nhà nithc näm 2021 và ké hoach 5 nàm 202 1-2025; 

- Can cir các mic tiêu nhirn v11 phát trin kinh t - xâ hi vâ các diu kin thirc 
t, dja phuong xác djnh miic tieu, nhim vii và các chi tieu ke hoach phát triên giáo 
diic, dào tao yà dir toán ngân sách nhà nuac näm 2021 vã kê hoach 5 nam 202 1-2025; 

- Can cir tinh hInh trin khai thirc hin k hoach phát trin giáo dic, dào tao 
cüa dja phi.rang näm 2020, dja phuong triên khai xây dirng kê hoach nàm 2021 và ké 
hoach 5 nãm 2021-2025 can dam bào tInh bao quát, khá thi, gän v&i nguôn 1%rc de 
thi.rc hiên, là cong ci quan tr9ng d quãn 1 nhà nt.ràc ye giáo diic và dâo tao; 

- Nghj quyt 19-NQ/TW ngây 25/10/2017 y tip tVc  dM mOi, nâng cao hiu 
qua hoat dng cOa DVSNCL; nghj quyêt 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 ye cãi cách 
chInh sách tin krong d& v&i can b, cong chuc, viên chirc, hrc h.rçng vO trang vá 
ngithi lao dng trong doanh nghip; 

- Lut giáo diic 2019: NSNN bão dam ti thiu 20% chi cho giáo dic. 

- Dinh hixang k hoach, nhim vii, giâi pháp phát trin giáo dçic, dào tao  nãm 
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2021và djnh hithng xây drng k hoch 5 nàm 2021-2025. 

Nàm 2021, là näm bàn 1 thirc hin K hoach  phát triên kinh t - xã hi 5 nãm 
(2021-2025) và Chiên luqc phát triên giáo diic 10 näm 2021-2030, ngành giáo diic 
can tp trung dánh giá, nhn djnh phân tIch nhüng thu.n lqi, khó khän, thách thirc; 
tác dng cüa kinh té - xâ hi den thirc hin mic tiêu, nhirn vii ye phát triên giáo diic, 
dào tao;  tiêp tiic thrc hin hiu qua các nhim viii, giái pháp theo tinh than Nghj quyêt 
so 29-NQ/TW ye dôi miii can bàn, toàn din giáo dc và dâo tao,  dáp ng yêu câu 
cüa xa hi và hi nhp quôc te; chuân bj và thirc hin các diêu kin triên khai chuang 
trInh giáo dic phô thông mói theo Nghj quyêt so 88/201 4/QH 13 và Nghj quyêt so 

51/2017/QH14 cOa Quôc hi tot nhât; day manh  hoat dng giáo dc htthng nghip Va 
djnh huóng phân luông h9c sinh Dôi mói cong tác quãn l, t.p trung khãc phiic 
nhüng hn chê, bat cp; tang clr&ng an ninh, an toàn trong tru0ng, Rip h9c; chii trç)ng 
xây dirng van hóa h9c diing, trang bj k näng song cho h9c sinh; xây dirng môi 
tru&ng giáo dçic lành manh,  dan chü, k' crnYng; Tiêp tiic sap xêp, xcr 1 hiu qua van 
dê thüa, thiêu giáo viên cvc  b. Thirc hin cac chInh sách phát triên giáo diic dào tao 
cho vüng khó khàn, dông bào dan tc thiêu so và dôi tlrqng chInh sách; day manh  xã 
hi hóa, thu hut các nguôn lirc phát triên giáo diic; tp trung xây dimg và phát triên 
dôi ngü nhà giáo, can b quãn 1? giáo diic; tiêp tic rà soát và diêu chinh quy hoach 1ai 
mng 1uth trung lop h9c; tiêp tiic day manh  giao quyên tir chü, tr chju trách nhim 
trong các cci si giáo diic. 

2. Yêu cu dii vó'i xãy d.jng k hotich phát trin giáo diic, dào to nãm 
2021 và kê hoach 5 nãm 2021-2025 

- Barn sat cac miic tiêu, chi tiêu, djnh hucng phát trin giáo diic, dào tao  dugc 
dua ra tai  các nghj quyêt, két 1un cüa Dãng, các nghj quyêt cüa Quôc hi, các ngh 
quyêt cüa Ban Chap hành Dàng bO và Hi dông nhân dan tinh ye phát triên kinh té - 
xã hi näm 2021 và giai doan  5 nãm 202 1-2025, các Nghj quyêt cüa ChInh phü, các 
quyêt djnh, chi thj cüa Thu ti.râng ChInh phU trong diêu hânh và thrc hin ké hoach 
hang näm; 

- Bào darn tInh khách quan, sat thirc tin, gn y&j dánh giá chung cüa giai doan 
5 nàm 2016-2020 và có sii so sánh vol ket qua thirc hin cüa nãni tn.rOc, giai doan 
trix&c; 

- Các rniic tiêu, djnh huOng yà giâi pháp phát trin giáo dc, dào tao  phãi dam 
bào tInh khâ thi, gän kêt y&j khá näng can dôi nguôn hrc và sir diing có hiu qua các 
nguôn 1irc. 

- Thirc hin 1ng ghép các chi tiêu phát trin bn vüng 11nh virc giáo dc và dào 
tao tai Kê hoach cüa dja phuong dtrqc phê duyt vào qua trInh xây dirng báo cáo ke 
hoach phát triên giáo dic và dào tao  cüa dja phucing nãrn 2021 và ke hoach 5 näm 
202 1-2025 cüa các dja phucing 

A 3. Ni dung xay dtrng Ke hoach 

3.1. Trên co' s& mic tiêu, chi tiêu ella dja phuo'ng dt ra trong k hoch 
phát trin giáo dt,c và dào t,o nãm 2021 vã k hoich 5 nãm 2021-2025 

3.1.1. Các mi1c tiêu chü yêu và nhim vi tr9ng tam cüa k hoch: 
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- Trin khai mnh me Nghj quyt s 29/NQ-TW ye dôi mOi can bàn toàn din 
giáo diic. 

- Ra soát sp xp h thng dan vj sir nghip cong 1p theo tinh than cüa Ngh 
quyét so 1 9-NQ/TW. Quyêt djnh so 1 322/QD-UBND ngày 15/6/2018 cüa UBND 
tinh Quáng Trj ye ban hành Dé an sap xêp, to chüc Iai  các dan vj hành chInh cap xã; 
thOn, bàn, khu phô; ca quan hành chInh và dan vj si nghip cong 1.p 

- Tang ci.thng chun bOa, nâng cao trInh d nghip vi di ngQ can b quãn 1, 
giáo vién; tIch circ dôi mói phi.rong pháp dy - h9c. 

- Dy manh  xây drng tru&ng chun qu& gia ô tat cá các cp, bc h9c. Timg 
brcc xay drng trng h9c kiêu mu a các cap, bc h9c. Huy dng các nguOn lirc dê 
tang clx&ng Ca sâ vat chat, trang thiêt b dy h9c. Triên khai thxc hin Dê an xóa 
phOng hçc tam,  phOng hçc mun giai doan  2019 - 2021. Day manh  vic thrc hin Dê 
an Ngoi ngi 2020. 

- Tip ti1c thirc hin quy hoach phát triên giáo dic và dào tao  den näm 2020, 
tam nhIn den näm 2030. 

- Tip tiic dy mnh ph cp giáo diic trung h9c ph thông. Cüng c& duy trI 
kêt qua phô cp giáo d1ic trung hQc ca sâ và phô cp giáo dijc mâm non cho tré 5 
tuoi. 

- Chü tr9ng cong tác xã hi hóa giáo dc, cong tác khuyn h9c, khuyên tài. 

3.1.2. Xác djnh các chi tiêu chü yu cüa k hoach phát trin giáo diic 5 näm 
2021-2025 

- Dn nãm 2025, t 1 tré mu giáo (3 - 5 tuôi) di hçc dat  98%. 

- 100% xä, phu&ng, thj trAn duy tn vüng chc kt qua phô cp giáo ditc mm 
non cho tré 5 tuôi, phO cp giáo dic tiéu h9c và phô cp THCS. 

- Dn nãm 2025, t 1 ngui dan trong d tui 15 dn 60 bit ch trên dja bàn 
tinh dat  98,0%. 

- Dn näm 2025, t5'1 giáo viên m.m non vâ giáo viên THPT dat  chun 100%, 
giáo yjén tiêu hoc dat  chuân 98,85%, giáo viên THCS dat  chuân 98,8%. 

- Dn näm 2025, t l phOng hpc kiên c dat  85%. 

- T' 1 h9c sinh d t& nghip THPT bmnh quân 5 näm dat  tr 90% trà len. 

- Dn näm 2025, t' 1 hc sinh t& nghip THCS tiêp tçic h9c tp tai  các co sä 
giáo dicnghê nghip dào tao  trinh d sa cap, trung cap dat 25%, h9c sinE tot nghip 
THPT tiep tiic h9c tp tai  các ca sa giáo diic nghê nghip dào tao  trInh d cao däng 
dat 30%. 

- Dn näm 2025, t 1 trtthng dat  chun qutc gia: MAm non 70%; tiu h9c 
80%; THCS 80%; THIPT 60%; trix&ng phô thông có nhiêu cap hQc 60%. 

3.2. Xác dlnh  phu'ong huóng, nhim vy tr9ng tam cüa các cp hQc vã trInh 
d dào tto cüa dla  phwrng, cüa ngành nãm hc 2020-2021 và k hoich 5 nãm 
2021-2025. 

3.2.1. Tip tyc thiic hin 9 nhim vy trng tam và 5 giãi pháp cüa ngành 
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a. Di vói 9 nhim vti tr9ng tam: 
A a.1. Ming ltroj, Quy mo, tuyen mo'i h9c sinh, sinh vien 

a. 1.1. Mng hthi tnthng h9c: 
So 
TT 

. Loai triro'ng u o'c thuc hen 2020 Ke hoach 2021 
Cong lap Ngoai CL A Cong lip Ngoai CL 

A MAMNON: 152 18 150 19 
1 Mugiáo 
2 Mârn non 152 18 150 19 
B PHO THÔNG: 
1 Tiuh9c 70 0 66 0 

Trong do: Tru&ng khuyét t2t 1 1 
2 THCS + TH&THCS 126 0 124 0 

Trgdó: PTDTbántri 7 10 
PTDTnôitri 4 4 

3 THPT 30 2 30 2 
Trong dO: THPTchuyên 1 1 

PTDTNT 1 -- 1 
THCS&THPT 6 6 

TH-THCS-THPT 2 2 
4 Trung tam GDTX-CNTT,NN flnh 1 1 
5 117 GDTX-GDNN cap huyn 9 9 
C DH,CD,THCN&DN 
1 Cao dng Su phm 1 1 
2 Caodang Ytê 1 1 
3 Trung hçc NN&PTNT 1 1 
4 Trung cap nghê Quang Tr 1 1 

Trung cap nghe Giao thông và 
Van tâi 

6 Trung hçc Mai Linh 1 1 
Trung hc Kinh tê - K5' thut Büi 
Diic Tài 

1 1 

a.1.2. Quy mô tuyên mói h9c sinh, sinh viên 

S 
TT 

Các 
chi tiêu 

U'rcTH2020 Khoich 2021 
s6 krçrng Ti l % S lucrng Ti l % 

I MAMNON: 
1 Nhàtrê 7.499 31,78 7.866 33,08 
2 Mâugiáo 31.445 97,05 31.932 97,17 

Trong dO:Máu giáo 5 tuôi 12.784 99,91 12.835 100,00 
II PHO THONG: 
1 Tiu hoc 60.923 100,05 61.256 100,01 

Trongdó: DOntócbántrz 379 1.099 
2 THCS 45.151 99,81 45.273 99,83 

Trong do: Dan tóc ban trá 2.140 4.089 
Dántócnóitrá 1.282 1.321 

3 THPT 25.3 14 74,47 25.677 74,98 
Trong dO: Dan tc ban tri 339 340 
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HSchuyên 753 790 
4 B tue THCS+THPT 812 955 
5 S h9c viên xOa mu chit 0 0 

a.2. Phát trin di ngü nhà giáo va, can b quãn L giáo dye: 

- S CB,GV,NV (CL&NCL) bc mAm non: 

- So CB,GV,NV (CL&NCL) cp tiu h9c: 

- So CB,GV,NV (CL&NCL) cp THCS: 

- So CB,GV,NV (CL&NCL) cp THPT: 

- S CB,GV,NV (CL&NCL) các trung tam: 

Cong: 
A • A A a.3. Phan luong hçc sinh pho thong: 

4.3 60 ng.rii (tang 233). 

4.350 ngithi ('tang 84,). 

3.416 ngi.thi (tang 56). 

1.925 ngi.thi (tang 17,,). 

270 ngr?i (tang 4). 

14.321 ngi.thi (tang 394,). 

- DAy manh  vic phân lung h9c sinh d h9c sinh tot nghip THCS nhung 
không vào h9c tai  các tri.rng TI-IPTthI các em tham gia h9c nghê tai  các cci sâ ngh 
nghip hoc các tnrng trung cap nhãm tth thành ngi.thi lao dng có nghê nghip. 

Tuangt hçc sinh tot nghip THPT nu không di h9c cao dang, dai  h9c thi nén 
vào h9c nghê tai  các tru?mg trung cap hoc xuât khâu lao dng dê có nghê nghip 
chân chInh phitc vii vic miru sinh cüa cá nhân và gia dInh. 

- Tang cung bi duOng giáo viên lam cong tác Ui van hirOng nghip tai  các 
trung tam. 

a.4. Nâng cao cht luqng giáo dye và dty hQc ngoi ng&: 

- Tiêp tiic di mâi giáo diic và nâng cao chAt h.rcing giáo dic ngày càng cao. 

- Cüng c và duy tn t& cong tác ph cp giáo dic bc tiu h9c, THCS, ph cp 
giáo dic mâm non 5 tuôi. 

- Tang cu&ng dy h9c ngoi ngit cho h9c sinh phô thông nhm bâo dam cho 
các em sau khi tot nghip THCS, THPT có the tham gia h9c tap,  lao dng trong môi 
tnrông hôa nhp quOc tê. 

- Trang bj do dung day h9c ngoi ngit day dü cho tat câ các trthng ph thông. 

- Bô tn dU giáo viên Ting Anh cho các tnthng phô thông. 

a.5. Tang cu'ô'ng ty chü trong giáo dye dào to: 

- Xây dirng l trInh, trng buc xóa bô bao cap qua giá, phi cung cAp djch vi 
giáo dic và dào tao  theo hixng tirng buc tInh dü chi phi dão t?o,  phü hgp vâi khâ 
näng NSNN và khã näng chi trã cüa ngui dan, tao diéu kin co câu lai  ngân sách chi 
cho 11'nh vrc giáo diic và dào tao. 

- Phân djnh rO giá, phi theo trng loai dlch vi giáo dic, dào tao  duqc h trg 
NSNN và djch vi giáo dic, dào t?o  không ducic NSNN ho trq. 

- Thirc hin phi.rang thtrc dâu thâu, d.t hang khi di.rçc UBND tinh giao nhim 
vi trén co th h thông djnh müc kinh tê - k thut và tiêu chI, tiêu chuân chat hrçing 
cUa timg loai hInh djch vi trong Il'nh vrc giáo diic vâ dâo tao. 
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a.6. Dy mnh üng ding cong ngh thông tin trong giãng dy, nghiên cfru: 

- Thirc hin t& Quyêt djnh s 117/QD-TTg ngày 25/01/20 18 cUa Thu tlx&ng 
ChInh phü phê duyt dê an Tang cu&ng rng diing cong ngh thong tin trong quân 1 
và ho trq hoat dng day h9c, nghiên ci.ru khoa hc gop phân nâng cao chat lixcng giáo 
diic và dào t?o  giai don 2017-2020, djnh hning den näm 2025.Quyêt djnh so 
6200/QD-BGDDT ngày 30/12/2016 cüa Bô GD&DT ye Kê hoach ing dung cOng 
ngh thông tin giai doan 2016-2020, tiêp tic tham mi.ru UBND tinh ban hành ké 
hoach triên khai thirc hin day manh  trng diing cong ngh thông tin trong giáo diic. 

- Tang cung scr ding, soan giáng giáo an din ttr dé giãng day trong trumg 
phô thông. 

- Bng nhiu ngun van, mua sm trang thit bj cong ngh thông tin cho cac 
tnthng h9c dê vic nâng cao chat lirçng giãng day. 

a.7. HQ'p tác quc té và dào tio vói nu'óc ngoài: 

- Tip tijc trin khai chuang trInh hcp tác, giao lixu, trao dM giáo viên và h9c 
sinh vói nuâc ngoài, ixu tiên các nuic có quan h hthi nghj truyên thông và các nithc 
thuc hành lang kinh tê Dông - Tây. Lam vic vi Hi Vit kieu tai  tinh Savannakhet 
(Lao), dê dua giáo viên sang giâng day cho con em Vit kiêu, dông thai tang cixmg 
Cong tác dOi ngoi nhân dan gitia hai tinh: Quàng TrI (Vit Nam) và Savannakhet 
(Lao). 

- Si GD&DT và mt s tnthng THPT trên dja bàn tinh trin khai thirc hin 
biên bàn ghi nhi ye hçip tác giáo diic dào tao  vi Van phOng Khu vc giáo diic trung 
h9c so 27 (goi tat là Sâ Giáo diic tInh Roi - Et) và hiu trithng cua 26 truOng phô 
thông tinh Roi - Et (Thai Lan); tang cung môi quan h hcip tác quOc tê vyi Sâ Giáo 
dijc Daejeon, Han Quôc và mit sO co s dào tao  nithc ngoài; phOi hp vi UBND 
huyn Dakrông xây dirng ké hoach to chrc day tiêng Vit cho can b chü chOt và h9c 
sinh cap 2, 3 cüa huyn Sa Mui, tinh Savannakhet, Lao. Trung CDSP Quáng TrI 
tiêp tic dào tao  chuyên ngành Cao däng tiêng Vit và cap h9c bOng toàn phân cho 
sinh viên do Trung CDSP Savannakhet và Salavan, Lao tuyên ch9n; tiêp nhn và h 
trq sinh viên chuyên ngành tiêng Vit do Trirng CDSP Savannakhet, Lao dào tao 
sang thirc tp six pham tai  các c0 s& giáo diic a Quãng Trj. 

- Tiên dn thrc hin vic hçxp tác qu6c tê và dào tao vài các nuâc van minh 
tiên tiên trén the giâi nhàm nâng cao chat krçing nhân hrc tinh nhà, tim kiêm yiêc lam, 
thj trixO'ng, xuât khâu lao dng... 

a.8. Tang ctrrng co s& vt chat dam bão chat lirqng các hot dng giáo diic 
và dào to: 

a.8. 1. Du tu xây dirng CSVC phông h9c và hang rnic phii trçY: 

- Tiêp tçc trin khai có hiu qua d an xóa phông hQc tam,  phOng h9cmixn, 
giai doan 2019-202 1 tham mtm bô trI nguôn von Ngân sách Trung 1.rng triên khai 
xây dirng 274 phông hçc vâj nguôn ngân sách d kiên 112,7 t' dOng dê thay the các 
phOng hc lâu nãm dã xuOng cap. 

- Trin khai Chumg trinh kiên c hóa tru&ng lap h9c giai doan 202 1-2025 dê 
xây dirng thay the 723 phOng h9c bàn kiên cô vai nguOn ngân sách 5 64,7 t dông. 
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- Trin khai k hoch du tu cong trung han giai don 202 1-2025, phn du 
dâu ti.r xây drng: 97 thu vin tnrng hQc, 1068 phông hc b rnOn, 237 phông da 
chüc näng; 206 phông thiêt bj dáp 1rng diêu kin ca s& 4t chat cho dôi m&i chuo'ng 
trmnh giáo diic phô thông vi nguôn ngân sách 2.150 t' dông. 

- Xây dmg truông hoc kiu mu cüa các cp, bc hçc tai  mi don vj huyn, thj 
xã, thành phô gôm 3 truông mâm non, 3 tru?ing tiêu h9c, 3 truèng THCS và 2 tru&ng 
THPT. 

a.8.2. K hoach mua sm trang thi& bj dy hQc: 

- Tip tc mua sam trang thi& bj cho giao diic mm non các d tui, dc biêt là 
trang thiêt bj cho các lop rnâu giáo 5 tuôi dê duy trI vng chAc cOng tác ph c.p giáo 
dc mâm non cho tré 5 tuôi và các lap mu giáo 4 tuOi dê triên khai ph cp giáo dic 
mâm non cho tré dithi 5 tuôi. 

- Mua s.rn bô sung thit bj dy h9c tM thiu khM lap 2 den lap 12, b sung bàn 
ghê hai chô ngôi; may tInh và các trang thiêt bj khác cho dôi mài chucmg trInh giáo 
diic phô thông. 

- Mua sm trang thit bj và xây drng các phOng h9c ngoi ngQ nhm thirc hin 
tot Dê an tAng cis?ing day và h9c ngoi ngü, ixu tiên xây dtrng phông hc ngoai ngQ 
cho các truOng tiêu hçc. 

(Chi tilt theo phy lic dInh kern) 

a.8.3. Du tu xây dirng CSVC phông h9c và trang thit bj phiic vii phát triên 
các trtr&ng phô thông dan tc ni trü và trixOng phO thông dan tc ban trü: Triên khai 
thrc hin Dê an Phát triên h thông các trtthng phô thông dan tc ni trü, ban trü tinh 
Quáng Trj den näm 2025, djnh huàng den nAm 2030. 

- Tiêp tiic du tu xây drng dü cc sâ vt chAt các tru&ng phô thông dan tc ni 
trO theo tiêu chI dat  chuân quôc gia. 

- Thành 1p them mt s6 tri.thng ph thông dan tc bàn tri; xây drng nhà ban 
trO, bêp An, nhà tAm, nhA v sinh. 

(Chi tjlt theo phu lyc dInh kern,) 

a.8.4. D an dAu tu câi tao,  xây d'çrng nhà v sinh và cung cap nuOc sach  trong 
tnr&ng h9c giai doan 2020-2025: 

Trin khai thirc hin Nghj quyt s 39/2019/NQ-HDND ngAy 06/12/29 19 cOa 
Hi dông nhân dan tinh ye Dâu tu cAi tao,  xây drng nhA v sinh và cung cap nuOc 
sach trong tru?mg h9c giai doan 2020-2025 trén dja bàn tinh Quâng Trj. Thirc hin 
xây mói 243 nhA ye sinh và saa chüa 2.583 nhà ye sinh. 

(Clii tilt theo phy lyc dInh kèrn) 

a.9. Dào tio ngun nhãn lyc chat hrçrng cao: 

- Dinh huang phát trién nhanh ngucn nhân lirc: 

+ Tp trung dào tao  ngun nhân lrc cao phü hçp vâi sir phát trin kinh th- xA 
hi cüa tinh và vüng. 
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+ Tang ci.rmg cht h.rcing dào tao,  không chy dua dào tao  theo so krçmg. Xác 
djnh chi tiêu tuyên mcii phü hçip vi quy mô va ngành nghê dào tao  cüa các tru&ng 
cao dãng, trung cap cüatinh nba. Thirc hin diêu tra xa hi h9c ye nhu câu phát triên 
nghê trong cong  dông dê tránh dào tao  di..r thira. 

- V các ngành dc thü: Thirc hin giârn chi tiêu dào tao  ngành su phm, kinh 
tê. Tang cung dào tao  ngành nghê k thut dê phiic vii phát triên kinh té dja phung. 

2.2.2. Dlnh  htróng v các nhim vi1,giãi pháp dê chun bj cho xãy drng 
Chi th! nam hoc 2020-2021 va ke hoich 5 nam 2021-2025. 

- Tap trung thrc hiên các nghj quyt, k& 1un cüa Dãng, Qu& hi, các van ban 
chi dao,  diêu hành cüa ChInh phü, B GD&DT, Tinh ày, HDND tinh, IJBND tinh v 
giáo djc và dào tao,  dc bit là triên khai thirc hin có hiu qua K& 1u.n so 51 -KL/TW 
ngày 30/5/2019 cüa Ban BI thu ye tiêp ti.ic thirc hin Nghj quyêt Hi nghj Trung uong 8 
khóa XI ye dôi mâi can bàn, toàn din giáo diic và dào tao; Két 1un so 49-KL/TW ngày 
10/5/2019 cüa Ban Bí thu ye tiêp tic thirc hin Chi thj so 11-CT/TW ngày 13/4/2007 
cüa Bô ChInh trj ye tAng cuing sir lãnh dao cüa Dáng dôi vri cong tác khuyên h9c, 
khuyên tài, xây drng xä hi h9c tip; triên khai Lut Giáo dic (sra doi) dà ducic Qué,c 
hi thông qua; phãn dâu hoàn thành các mlic tiéu, chi tiêu ca bàn ma Nghj quyêt Dai  hi 
Dáng b tinh Ian thu XVII dê ra. 

- Trin khai thirc hin các Nghj quyt cüa Quc hi và cüa ChInh phü, các Chi 
thj cüa Thu tithng Chmnh phü và Ban Thumg vii Tinh ày, các vAn bàn chi dao,  diêu 
hành cüa Bô GD&DT và UBND tinh ye dOi rnyi chuang trInh, sách giáo kJioa giáo 
diic phô thông; tp trung rà soát, bô trI, sAp xêp di ngü can b, giáo viên, nhân viên 
trung h9c dam bão hp 1; tham rnuu bô trI dü giáo viên dê triên khai Chung trInh 
giáo dic phô thông mth, truc mAt quan tam bô trI dü giáo viên tieu hçc day  2 
buôi/ngày ttr nAm h9c 2020-2021. Huy dng cac nguôn hrc tang cuOng c sâ vt chat, 
trang thiêt bj day h9c; truâc mat chuân bj day dü ye phông h9c, phông b mon Va 

trang thiêt bi day h9c tôi thieu dê triên khai thirc hin chuang trInh, sách giáo khoa 
mfiYI&p 1. 

- Triên khai tp hun, bi duäng can b quãn l và giáo viên dáp irng yêu câu 
thrc hin chucng trInh giáo diic phô thông 2018, dông thii hung dan don doe can 
b, giáo viên, nhân vien chü dng trong vic tir bôi duO'ng, nâng cao chuyên rnôn, 
nghip vi, k nAng dê tiêp cn vói chuong trinh môi. 

- Tip tiic thirc hin t& vic di rnri dng b phuang pháp dy hçc và phuang 
thuc thi, kiêm tra, dánh giá, tao  sir chuyên bien tIch circ, rô net ye chat lugng và hiu 
qua giáo diic. Trong do, chO tr9ng nãng cao chat lung giáo diic thirc chat các cap 
h9c, b.c h9c; t?o  chuyen bien ye chat 1ung giáo diic vüng mien nài, vüng sâu, vOng 
xa; xóa bO "bnh thânh tIch" trong giáo dçic. Quãn 1 chat chë ye dy them, h9c them. 

- Tiêp tiic thrc hin t& chO d nAm h9c "Nâng cao trách nhim, dao duc nba 
giáo; tAng cixO'ng giáo diic dao due, lôi song, ki nAng song cho h9c sinh". Triên khai 
dOng b các giái pháp phôi hçp giüa nba trung — gia dInh và xa hi trong cong tAc 
quán 1, giáo diic hçc sinh; dc bit quan tam có chiêu sau cOng tác pháp lut cho h9c 
sinh; triên khai thirc hin nghiêm tàc Chi thj cOa Thu wang ChInh phü và Chi thj cüa 
Ban Thuang vii Tinh ày ye tang cuang giáo dic dao  düc, lOi song cho h9c sinh, sinh 
vien. 
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- Cüng c, nâng cao chit lugng cong tác ph cp giáo diic, xóa mu chi. D.y 
manh xây dirng tri.thng dat  chuân quôc gia. Triên khai thrc hin Kê hoach  sO 
1 967/KH-UBND ngãy 08/5/2019 cüa Uy ban nhân dan tinh ye thirc hin Dê an "Giáo 
dic hu&ng nghip và djnh hithng phân luOng hQc sinh trong giáo ditc phô thông giai 
doan 2018-2025" trén dja bàn tinh Quâng Trj. Tiêp tVc  thrc hin có hiu qua Be an 
xây drng xã hi hQc tQp tinh Quãng Trj den nàm 2020 nhäm dáp irng nhu câu h9c 
tip, h9c tp suôt di cüa nhân dan. 

- Chü trQng dam bào chit 1isçng và hiu qua kS'  thi t& nghip THPT näm 2020, 
thi hc sinh giOi và tuyên sinh; to chirc kiêm tra, thi, tuyên sinh thiêt thirc, dam bão 
sir cong bang, dánh giá diing trInh d, náng lirc ngui h9c; khac phiic nhu'ng thiêu 
sot, ngän ngtra và xir 1 nghiêm các hin tu'clng tiêu cuc. 

- Chi dao  tang cir&ng i'mg diing cOng ngh thông tin, gop phin nâng cao hiu 
qua cOng tác quãn 1 và to chüc các hoat dng day  h9c; cp nht day dü thông tin và 
dOng b ca s dü !iu Ngành; triên khai rng ding hi nghj truyén hInh trong chi dao, 
diêu hành ttr Sâ den cci s; crng ding các phân mêm ye quân 1, van bàn hành chInh 
và co s& d 1iu dê kêt nOi lien thông, tao  tin Ich và gop phân nâng cao hiu qua 
cong tác. 

- Tang cithng cOng tác tmyn thông, quan tam dung müc cOng tác truyn thông 
trong ni b ngành, qua do tao  sr thông nhât trong nhn thüc và hành dng dê triên 
khai các chü tnrang dôi mói giáo dc; phôi h?p  vi các ca quan thông tan, báo chI, 
các to chüc doàn the, chInh quyên dja phi.rang, hi cha mc hçc sinh... dê tuyên truyên 
ye các chü trurcYng dOi mài cüa nganh, dc bit quan tam truyên thông sâu h(m ye 
nhüng van de ma dir 1un, phii huynh, xã hi dc bit quan tam. 

- Tip tic rà soát, sp xp hçTp 1 các dan vj sr nghip giáo diic cOng 1p trên dja 
bàn theo chi dao  cüa tinh; tham rnuu dê xuât các ca quan chüc nàng có phuang an khäc 
phiic mt sO m.t bat cap, han che  tai  mt sO trir&ng h9c sau sap nhp. 

- Chun bj yà t chüc t& các boat dng 1&n cüa Ngành: To chüc Hi khOe Phü 
Bong tai  tinh và tham gia Hi khóe Phü BOng toàn quOc lan thu X; Hi thi VAn hóa 
h9c du&ng ngành GD&DT. Phát dng sâu rng các phong trào thi dua chào mimg dai 
hi Bang các cap, tien tói dai  hi  dai  bieu toàn quOc lan thir XIII cüa Bang yà chào 
mmg các ngày l ion trong nAm 202. 

2.3. Xây dirng k hoch d toán ngân sách nAm 2021 

a) Xây dirng dir toán thu: 

Dr toán thu hçc phi, 1 phi và các khoán thu djch vii sir nghip cOng: 69.924 
triu dOng. 

Dir toán thu ti xã hi hOa trong Iinh vrc giáo dye: 15.378 triu dng. 

b) Xây dmg dir toán chi: 

Nhu cu v K hoach Tài chInh: 3.772.000 triu dng 

Gain: 

- Dir toán chi thirng xuyen: 2.432.000 triu dng 

- Chi thirc hin ch d. chInh sách theo quy djnh: 134.000 triu dng 
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- Chi dAu tii phát trin cho giáo ditc - dào tao: 3 50.000 triu dng 

- Chi thirc hin các chucing trInh, dir an: 116.000 triu dng 

- îü ngun trái phiu ChInh phü, CTMT nông thôn mth: 740.000 triu dng 

Trong do: 

+ Thrc hin Nghj quyt sê 34/20 1 8/NQ-I-IDND ngày 08/12/2018 v D an xóa 
phông h9c tam,  phông hQc muçin giai doan 2019-2021: 55.100 triu dng. 

+ Thirc hin Quyt djnh s 1436/QD-TTg ngày 29/10/2018 cüa Thu tuó'ng 
ChInh phüvê Dé an báo dam co sô vt chat cho Chixang trInh giáo dc mâm non và 
giáo diic phô thông giai doan  20 17-2025: 525.400 triu dông. 

+ Thirc hin Nghj quyt v D an Phát triên h thng các tnthng ph thông dan 
tc nOitrii,  ban trii tinh Quãng Trj den näm 2025, djnh hithng den näm 2030: 25.100 
triu dông 

+ Kiên c hóa trix?ng 1&p hçc giai doan 2021-2025: 102.100 triu dng. 

+ Chi h trq có miic tiêu cüa NSTW cho giáo diic: 32.3 00 triu dng. 

('C'hi tilt theo phy lyc dInh kern,) 
A A A 2.4. Xay dtyng ke hoch di toan ngan sach 5 nam 202 1-2025 

Can cü Nghj djnh s6 45/201 7/ND-CP cüa ChInh phü quy djnh chi tit 1p kê 
hoach tài chInh 05 näm vâ kê hoach tài chinh - NSNN 03 nàm và Thông tu so 
69/2017/TT-BTC ngày 7 tháng 7 näm 2017 cüa B Tài chInh hi.ràng dan Ip ké hoach 
tài chInh 05 näm và k hoach tài chInh - NSNN 03 nàm, Tinh Quãng Trj xây drng kê 
hoch dir toán ngân sách giáo dçic, dào tao  5 nãm 2021-2025 nhu sau. 

Doii vi tInh: Tj clông 

TT Ni dung Nm 
2021 

Näm 
2022 

Näm 
2023 

Nàm 
2024 

Näm 
2025 Tong cong 

I Chi thixmg xuyên 2.682,0 3.084,3 3.70 1,2 4.44 1,4 5.329,7 19.236,6 
2 Chi du tuphát trin 350,0 679,0 887,6 1.160,7 1.518,6 4.595,9 
3 Dánkiênc,hóa 

tnrng lap h9c 102,1 113,2 115,5 118,6 115,3 564,7 

4 D an dam bão co 
sa vt chit cho di 
mài GDPT 

525,4 586,5 642,7 655,5 680,0 3.090,1 

5 D an phát trin các 
trngdântcni 
trü, ban trü 

25,1 30,7 17,6 14,2 14,6 102,2 

6 D an xóa phông 
hoc t?m,  phOng hoc 
miiçm 

55,1 30,2 85,3 

7 Du tix câi tao,  xây 
dmgnhàv sinh 
Va cung cap niiâc 
sach 

22,1 21,3 21,6 21,8 21,6 108,4 

8 D an phát trin 10.2 10,8 11,0 32,0 
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Tnthng THPT 
Chuyên 

Tong cong 3.772,0 4356,0 5.397,2 6.412,2 7.679,8 27.817,2 

(Clii tilt theo phy lyc dInh kern) 

2.5. Kien ngh: 

Trên Ca s tInh hInh thrc hin k hoach giai cloan 2016-2020 và d dam bão 
th?c hin kê hoach phát triên giáo dic giai doan 202 1-2025 tinh Quâng Trj dê xuât, 
kiên nghj vài Quôc hi, ChInh phü, Bô Giáo diic và Dào t?o  và các B, ngành Trung 
1.rong các ni dung sau: 

- D nghj ChInh phü b trI chixang trmnh mc tiêu quôc gia hoc ho trcl có miic 
tiêu tir ngân sách trung ixclng cho vic dôi m6i chuiang trInh, sách giáo khoa giáo dc 
phô thông m&i, dc bit là dâu tu co s& 4t chat, trang thiét bj phiic v1i dôi mi giáo 
diic phô thông & dja phuang. 

- Tip tVc  trin khai thrc hin d an kiên c hóa giai don 2021-2025; uu tiên 
dâu tu ca s& vt chat, trang thiét bj tru&ng h9c cho cac tinh nghèo, các huyn mien 
nüi, vüng biên gi&i, hãi dáo, dam báo dáp ing các diêu kin dê triên khai có hiu qua 
chi.rang trInh giáo diic phô thông m&i; dam bào cong bang trong giáo diic. 

- Trin khai chucrng trInh h trç phát trin các tru&ng ph thông dan tc ban trü 
lam cci sO cho vic don ghép các diem tnr&ng lé 0 vüng có diêu kin kinh té dc bit 
khó khän, tao diêu kin thun lçi cho hçc sinh dan tc thiéu so tham gia hçc tap, sinh 
hoat. 

- B trI dÀy dü ca cÀu kinh phi theo Quyêt djnh s 1 436/QD-TTg ngày 
29/10/2018 cüa Thu tuOng ChInh phü phé duyt Dê an bão dam ca sO 4t chat cho 
Chucing trInh giáo dtc mâm non và giáo dc phO thông giai doan 20 17-2025 dê tinh 
Quãng Trj triên khai thirc hin các Nghj quyêt, kê hoach nhãm dam bào ca sO 4t 
chat cho dôi m&i can bàn, toàn din giáo diic. 

- Kêu gçi sr hqp tác, vin trq cüa các ChInh phü và T chüc quc t d h trg 
th?c hin các ké hooch và chuong trInh phát triên giáo diic nhàm xây drng ca sO vt 
chat và nâng cao chat h.rcng giáo dic tü giáo diic mâm non den giáo diic dai  hçc. 

- Tip tiic cüng c, duy trI kt qua xóa mu ch - ph cp giáo diic tiêu h9c 
dñng d tuôi, két qua phô cp giáo diic trung hçc co sO, tang cixOng phô cp giáo diic 
trung h9c. Ho trg kinh phi duy trl kêt qua phô cp giáo diic mâm non cho tré 5 tuôi và 
thrc hin phô cp cho tré mâm non duOi 5 tuôi. 

- Tang cuOng phân cAp quân l h thng giáo diic và nâng cao näng lirc cüa 
can b quàn 1 giáo diic theo các cách tiêp cn mang tinh hôa nhp trong vic 1p kê 
hoach giáo ditc, thirc hin, giám sat và ra quyét djnh có cci sO dê dam bâo chat hxçxng 
cüa các djch v giáo diic, nhàm giâm nhüng cách bit, dat  dircic bInh däng giOi và mO 
rng ca hi cho nhitng b ph.n dan cu bj thit thôi. 

- Tang cuOng dÀu tu xây dijng ca sO v.t chAt trtthng h9c theo huOng chuân 
hóa, hin dai  boa, dau tu mua sam trang thiét bj day  nghê cho các truOng phô thông 
dan tc ni trü. Trién khai thrc hin de an cüng co nâng cap truOng phô thông dan tc 
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nOi trü, xây drng trung ban tri1 d tang ci.rè'ng CSVC phic v11 ban trü cho h9c sinh 
dan tc. 

- H trci vic rà soát và di mi chi.rcing trInh giáng day, bao gm tang cuing 
nàng Iirc cüaco sô giáo diic nhàm câi tiên cong tác dào tao  giáo viên truóc và sau khi 
vào nghê nhàm nâng cao kiên thüc và k nàng cüa giáo viên dê thrc hin ching 
trInh giãng day mâi vào närn 2020. 

- H trq kinh phi d üng phó cho cOng tác phông chng thiên tai, bin di khI 
hu, HI V/AIDS, thixong tIch do born rnIn, an toàn giao thông, giârn thiêu sir kS'  thj 
thông qua vic cãi tiên chi.wng trmnh giãng day, dâo tao  giáo viên, nâng cao nhn thirc 
cüa cong  dông. 

- TAng cung du tu vic sir diing, ing diing cOng ngh thông tin và dâu tu 
thiét bj day  - h9c ngoi ngIr trong tnrông h9c./. 

Nc! nhin: 
- Bô Giáo diic và Dào tao; 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- Các Sâ: GD&DT, KH&DT, TC; 
- UBND các huyn, thj xã, thành ph; 
-Ltru:VT.VX. 
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