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và giáo dục trẻ, ñảm bảo an toàn tuyệt ñối cho trẻ khi ở trường, tăng tỷ lệ trẻ ăn bán
trú, học 2 buổi/ngày; tổ chức, thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục mầm non
mới; nâng cao chất lượng và số lượng trường mầm non ñạt chuẩn quốc gia. Củng cố
kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, nâng cao chất lượng giáo dục
phổ cập. Triển khai kế hoạch thực hiện ðề án dạy học 2 buổi/ngày, ðề án xây dựng
trường chuẩn quốc gia, kế hoạch thực hiện ðề án dạy và học ngoại ngữ ở các cấp học
… bảo ñảm ñúng lộ trình ñề ra;
- Tổ chức quán triệt trong ñội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các chủ
trương của ðảng, Chính phủ về ñổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và ñào tạo ñể
mỗi nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục có nhận thức ñúng và hành ñộng thiết thực
triển khai các hoạt ñộng ñổi mới của ngành. Tiếp tục chỉ ñạo, hướng dẫn, kiểm tra
công tác ñánh giá giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục theo chuẩn cán bộ quản lý,
giáo viên ñã ban hành gắn với việc thực hiện ñổi mới nội dung, ñổi mới phương pháp
dạy học;
- ðẩy mạnh công tác giáo dục thể chất, chăm sóc sức khỏe học sinh; tăng
cường công tác quản lý, phối hợp ñảm bảo an ninh, trật tự trường học, phòng chống
tội phạm, bạo lực, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên. Chú trọng công tác giáo
dục bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, ứng phó biến ñổi
khí hậu trong các cơ sở giáo dục; nâng cao hiệu quả giáo dục. Áp dụng phương pháp
kỷ luật tích cực, xây dựng mối quan hệ thân thiện giữa thầy và trò;
- Triển khai công tác khảo thí, kiểm ñịnh và ñánh giá chất lượng giáo dục; tiếp
tục ñổi mới ñồng bộ công tác kiểm tra, ñánh giá. Tổ chức thi cử nghiêm túc, ñánh giá
thực chất chất lượng học tập của học sinh, chất lượng giáo dục của các nhà trường.
Thực hiện tốt nhiệm vụ theo dõi, phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi theo hướng
phát triển ñược năng khiếu và phù hợp với mục tiêu giáo dục toàn diện, tạo nguồn
cho việc ñào tạo nguồn nhân lực có chất lượng; tiếp tục thực hiện ñánh giá ngoài ñạt
20% tổng số cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh;
- Tăng cường ñầu tư cơ sở vật chất, thiết bị trường học và các cơ sở hạ tầng
theo hướng chuẩn hóa gắn kết với việc triển khai kế hoạch thực hiện ðề án kiên cố
hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai ñoạn 2012 - 2015, ñảm bảo
chất lượng, xây dựng ñúng kế hoạch, tiến ñộ và giải ngân kịp thời ñúng các nguồn
vốn trong năm kế hoạch. Hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin trong các cơ
sở giáo dục.
Chú ý tăng cường ñầu tư cơ sở vật chất và thiết bị, làm tốt công tác phát triển
quy mô trường, lớp hợp lý ở các xã vùng ñồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng

