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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Kết luận số 321-KL/HU ngày 16/6/2016 của Ban 

Thường vụ huyện ủy về tăng cường lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ giảm 

nghèo bền vững trên địa bàn huyện Mộc Châu giai đoạn 2016-2020 

 
 

 Thực hiện Kết luận số 321-KL/HU ngày 16/6/2016 của Ban Thường vụ 

huyện ủy về tăng cường lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo bền vững trên 

địa bàn huyện Mộc Châu giai đoạn 2016-2020, Phòng GD&ĐT huyện Mộc Châu 

xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện với các nội dung như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

 - Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh giáo dục tạo điều kiện 

cho mọi học sinh được tham gia học tập đầy đủ, có hiệu quả trong việc nâng cao 

chất lượng giáo dục góp phần thực hiện tốt chương trình giảm nghèo bền vững 

trên địa bàn huyện;  

 - Các đơn vị trường học trên địa bàn huyện triển khai thực hiện nghiêm túc 

các nhiệm vụ để nâng cao chất lượng giáo dục, tham gia thực hiện nhiệm vụ 

giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Mộc Châu giai đoạn 2016-2020. 

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

1. Tăng tỷ lệ huy động học sinh đến trường và nâng cao chất lượng 

giáo dục 

- Tăng tỷ lệ huy động trẻ mầm non ra lớp: Thực hiện việc rà soát quy mô 

số lớp, số trẻ và cơ sở vật chất trong từng năm học. Trên cơ sở đó phối hợp với 

Phòng Nội vụ tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch nhu cầu biên 

chế giáo viên và đề nghị Sở Nội vụ bổ sung biên chế theo quy định; đề nghị 

UBND huyện đầu tư xây dựng trường, lớp học đáp ứng được yêu cầu của việc 

mở lớp. Thực hiện tốt công tác xã hội hóa; khuyến khích các tổ chức, cá nhân 

đầu tư xây dựng trường mầm non tư thục, nhóm trẻ tư thục nhằm tăng tỷ lệ huy 

động trẻ mầm non ra lớp. 

- Đối với học sinh phổ thông: Chỉ đạo các đơn vị trường học thường 

xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, huy động học sinh trong độ tuổi tham gia 

lớp học.  

- Tổ chức cho học sinh tiểu học ở các điểm trường xa, ít học sinh về học 

tại trung tâm, hoặc dồn ghép giữa các điểm trường gần nhau để tăng số lượng 

học sinh trên lớp tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý và tổ chức các hoạt 

động nâng cao chất lượng giáo dục. 
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- Chỉ đạo các đơn vị trường học thực hiện có hiệu quả việc đổi mới 

chương trình giáo dục phổ thông; chú trọng đổi mới phương pháp dạy học, kiểm 

tra đánh giá; tập trung củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và giáo 

dục mũi nhọn.  

- Thực hiện tốt các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục lý 

tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, năng lực và kỹ năng thực hành, vận dụng 

kiến thức vào thực tiễn cho học sinh. Cử cán bộ, giáo viên phụ trách hoạt động 

giáo dục ngoài giờ lên lớp tham gia các lớp tập huấn, đào tạo nghiệp vụ tổ chức 

hoạt động ngoài giờ lên lớp, tư vấn học đường. 

- Tham mưu cho Ban Chỉ đạo PCGD huyện yêu cầu Ban Chỉ đạo phổ cập 

giáo dục các xã, thị trấn thường xuyên rà soát, phối hợp với Trung tâm học tập 

cộng đồng mở các lớp xóa mù chữ, giáo dục sau biết chữ, bổ túc trung học cơ sở 

để duy trì và nâng cao chất lượng đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục. 

- Tham mưu với UBND huyện và các cấp tiếp tục thực hiện đề án kiên cố 

hóa trường lớp học; tăng cường các nguồn vốn đầu tư cho xây dựng trường, lớp 

học, cảnh quan nhà trường; nhà công vụ giáo viên, phòng thí nghiệm, thư viện, 

phòng học bộ môn; từng bước thực hiện hiện đại hóa thiết bị giảng dạy, đẩy 

mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới công tác quản lý giáo 

dục và giảng dạy. Đồng thời đào tạo cán bộ chuyên môn đáp ứng yêu cầu khai 

thác, quản lý thiết bị dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin. 

2. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh giáo dục 

Chỉ đạo các nhà trường thường xuyên, chủ động, kịp thời rà soát, lập danh 

sách đối tượng học sinh được hưởng chế độ an sinh giáo dục. Tham mưu kịp thời 

với UBND huyện bố trí nguồn kinh phí và chi trả kịp thời các chính sách an sinh 

giáo dục như: Hỗ trợ học sinh bán trú theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của 

Chính phủ; hỗ trợ học sinh qua sông, suối, hồ theo Nghị quyết số 129/2015/NQ-

HĐND; kinh phí hỗ trợ nấu ăn bán trú theo Nghị quyết số 61/2013/NQ-HĐND  

và Nghị quyết số 81/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; chế độ hỗ trợ kinh phí ăn 

trưa cho trẻ mầm non 5 tuổi theo Thông tư liên tịch số 29/2011/TTLT-

BGD&ĐT-BTC; chế độ hỗ trợ trẻ mầm non 3,4 tuổi ăn trưa theo Quyết định số 

60/2011QĐ-TTg. 

Quan tâm, chỉ đạo các trường có học sinh bán trú thực hiện tốt công tác 

bán trú và tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các đơn vị trường học triển khai thực hiện Kết 

luận số 321-KL/HU ngày 16/6/2016 của Ban Thường vụ huyện ủy về tăng cường 

lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Mộc Châu 

giai đoạn 2016-2020 thuộc lĩnh vực giáo dục. 

Tham mưu có hiệu quả và báo cáo kịp thời với huyện ủy, UBND huyện, Sở  




