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Số: 1696 /QĐ-BGDĐT Ilà Nội. ngày 26 thártgữổnăm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Ke hoạch của ngành Giáo dục triền khai Quyết định số 628/ỌD- 

'ITg ngày 11 tháng 5 năm 2020 của Thú tướng Chính phù ban hành Ke 
hoạch thực hiện Kết luận sổ 51-KL/T\V ngày 30 tháng 5 năm 2019 cùa Ban 
Bí íhir về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ưong 8 khóa XI vc 

đổi mới căn bàn, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tá thị trường định hướng 

xù hội chủ ngbĩa và hội nhập quốc tế

BỢ TRƯỞNG B ộ  GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số  69/20ỉ 7/NĐ-CP nệày 25 thảng 5 năm 2017 của 
Chính phú quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ  cầu tỏ chức cùa Bộ 
Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Kết luận sô 51-KUTW  ngày 30 tháng 5 năm 20Ỉ9 của Ban Bí thư 
về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa X ỉ về đói mới căn 
bán, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện dại 
hóa trong điều kiện kinh tể  thị íruờng định hướng xă hội chu nghĩa và hội nhập 
quốc tế;

Căn cứ Quyết định sổ  628/QĐ-TTg ngày ỉ i  tháng 5 năm 2020 của Thù 
tirủng Chính phù ban hành K ế  hoạch thực hiện Kết luận sô 51-K Ư ĨW  ngày 30 
tháng 5 năm 2019 cửa Ran Ri thư về tiêp tục thực hiện Nghị quyêt Hội nghị 
Trung Ương 8 khóa XI về đôi mới căn bàn, toàn diện giảo dục và đào tạo đáp 
úng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điểu kiện kinh lể  thị truờng 
định hưởng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quôc tế,

Theo đè nghị cùa Chánh Vãn phòng.

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Ke hoạch cùa ngành Giáo dục 
triển khai Quyết định sổ 628/QĐ-TTg ngày 11 iháng 5 năm 2020 cúa Thù 
tướng Chính phủ ban hành Kc hoạch thực hiện Kêt luận sô 51-KL/TW ngày 30 
tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư về tiểp tục thực hiện Nghị quyét Hội nghị 
Trung irơng 8 khóa XI vể đôi mới cãn bân, toàn diện giáo dục và đào tạo dáp 
ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tê thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quôc tê.
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Điều 2. Quyết định này cỏ hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Vân phòng; Thủ trường các đơn vị thuộc Bộ và trực thuộc 
Bộ; Giám đốc sờ giáo dục và đào tạo, đại học, học viện; Hiệu trường các trường 
đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm chịu trách nhiệm thi hành Quyêt 
định n ày 7. 'Ị * '

Xơi nhận:
- Nhu Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (đề báo cáo);
- Phó Thủ tướng Chính phũ Vũ Đức Đam (đề báo
- Vãn phùng Trung uơng vả cảc Ban cúa Đảng;
- Vàn phòng Tồng Bí thir,
• Văn phòng Chủ lịch nước;
- Vãn phòng Quốc hội;
• Văn phòng Chinh phủ;
- Cy ban Trung ương Mật trận Tổ quốc Việc Nam;
- ủy ton Quổc gia đối mới CDDT giai đửạn 2016-2021;
- Hội đồng quôc gia G D  và PTNL nhiệm kỳ 2016-2021;
- ƯBND các tinh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sớ Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tinh Bgc Lỉẻu 
(đề thục hiện);
- Cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Lưu: VT, VP(J).
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
của ngành Giáo dục triển khai Quyết định số 628/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 

năm 2020 của Thủ tưóng Chính phủ ban hành Ke hoạch thực hiện Ket luận số 
51-KL/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện 

Nghị quyết Hội nghị Trung ưong 8 khóa XI về đổi mói căn bản, toàn diện giáo 
dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện 

kinh tế thị trưòng định hưóng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
(Ban hành kèm theo Quyết định số/Sữổ/QĐ-BGDĐT ngàyStháng£ năm 2020

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Thực hiện Quyết định số 628/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2020 của Thủ 
tướng Chính phủ ban hành Ke hoạch thực hiện Ket luận so 51-KL/TW ngày 30 
tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị 
Trung ương 8 khóa XI về đối mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp 
ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (sau đây gọi tắt là Quyết định 
số 628/QĐ-TTg), Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Ke hoạch của ngành Giáo 
dục triến khai thực hiện Quyết định số 628/QĐ-TTg với những nội dung sau:

I. MỤC TIÊƯ
1. Xác định những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu của ngành Giáo 

dục để triển khai có hiệu quả Quyết định số 628/QĐ-TTg.

2. Làm căn cứ đế cơ quan quản lý giáo dục các cấp và các cơ sở giáo dục tố 
chức trien khai, kiếm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Quyết định sô 
628/QĐ-TTg.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YÉƯ

1. Tăng cưòng công tác tuyên truyền về tiếp tục thực hiện đổi mới căn 
bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

a) Tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Quyết định số 628/QĐ-TTg và Ke 
hoạch của ngành Giáo dục triển khai Quyết định số 628/QĐ-TTg đến toàn thế 
đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên.

b) Phối họp với Ban Tuyên giáo Trung ương, các bộ, ngành, tố chức đoàn 
thể liên quan, ủ y  ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ 
quan báo chí ở Trung ương, địa phương và chỉ đạo các cơ sở giáo dục đại học, 
trường cao đẳng sư phạm, các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phố thông, 
giáo dục thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức truyền thông về đối mới căn 
bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; trong đó tập trung truyên thông những quy 
định mới của Luật Giáo dục năm 2019, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật
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Giáo dục đại học, triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 20181 và các mục 
tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Ke hoạch đến đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo 
dục, học sinh, sinh viên và toàn xã hội, tạo sự đồng thuận của xã hội trong thực 
hiện đối mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

c) Phối hợp với ban tuyên giáo các cấp, các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp 
tục truyền thông nâng cao trách nhiệm của các cấp chính quyền, các ngành, các 
doanh nhiệp, các gia đình để đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, ưu tiên đầu 
tư nguồn lực đế đối mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

d) Phối hợp với các cấp chính quyền tố chức gặp gỡ, đối thoại, giải quyết 
kịp thời nhu cầu, nguyên vọng và bảo vệ quyền lợi chính đáng của cán bộ, giáo 
viên và học sinh, sinh viên.

đ) Kịp thời phát hiện, biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt, điển 
hình đối mới, sáng tạo trong các hoạt động giáo dục và đào tạo.

2. Đấy mạnh công tác giáo dục lý tưỏng cách mạng, chú trọng giáo dục 
nhân cách, đạo đức, lối sống văn hóa, kỹ năng sống, kiến thức pháp luật và 
ý thức công dân trong hệ thống giáo dục quốc dân

a) Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Ke hoạch số 178/KH-BGDĐT ngày 16 
tháng 3 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW 
ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đấy mạnh học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” yà Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 
08 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về đấy mạnh học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn ngành Giáo dục.

b) Triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 3 1/CT-TTg ngày 04 tháng 12 năm 
2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học 
sinh, sinh viên; Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03 tháng 10 năm 2018 của Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai 
đoạn 2018-2025.

c) Triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo lộ trình, thực hiện 
mục tiêu giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thế chất, thấm mỹ 
và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo, 
hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách 
và trách nhiệm công dân.

d) Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, kỹ 
năng sống, tình yêu gia đình, yêu đồng bào, yêu Tố quốc, kiến thức pháp luật và 
ý thức trách nhiệm công dân cho học sinh, sinh viên thông qua các hoạt động 
giáo dục, đào tạo và trải nghiệm; thực hiện nghiêm túc các quy định về xâỵ dựng 
trường học an toàn, lành mạnh, thân thiện, xây dựng văn hóa trường học; tố chức 
thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên và nhi đồng; phát huy hiệu quả các

1 Chương trình giáo dục phổ thông được ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 
năm 2018 của  Bộ trư ỏ ng  B ộ G iáo  dục và Đ ào  tạo (gọi tắt là C hương  trình giáo dục phô thông 2018).
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hoạt động Đoàn, Hội, Đội trong trường học; tăng cường vai trò, trách nhiệm của 
hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên tư vấn tâm lý, cán bộ Đoàn, Hội, Đội, 
giáo viên các bộ môn.

đ) Hướng dẫn các địa phương nhất là vùng dân tộc thiểu số, miền núi quan 
tâm xây dựng, biên soạn nội dung giáo dục học sinh, sinh viên tinh thân đoàn 
kết các dân tộc, ý thức tự lực, tự cường, ý thức cộng đồng, bảo tồn và phát huy 
các giá trị văn hóa dân tộc, bài trừ các hủ tục lạc hậu, giáo dục pháp luật bảo vệ 
và phát triến rừng.

e) Đoi mới nội dung, phương pháp và tăng cường quản lý chất lượng việc 
giảng dạy, học tập, kiếm tra, đánh giá các môn lý luận chính trị, đạo đức, giáo 
dục công dân, giáo dục kinh tế và pháp luật, giáo dục lịch sử dân tộc, lịch sử 
cách mạng, văn hóa và giáo dục quốc phòng, an ninh trong hệ thống giáo dục 
quốc dân phù họp với các cấp học, trình độ đào tạo; tăng cường phối hợp giữa 
các bộ, ngành chức năng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý công tác giáo dục 
chính trị, tư tưởng đối với các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài.

g) Tăng cường công tác phối họp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong 
quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên; nâng cao vai trò, trách nhiệm của gia đình 
trong công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho học sinh, sinh viên.

3. Nâng cao chất lưọng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu càu phát 
trien kinh tế - xã hội của đất nưóc và xu hướng hội nhập quôc tê; tiêp tục 
phân luồng học sinh sau trung học CO’ sỏ’; củng cố và nâng cao chất Iưọng 
phố cập giáo dục, xóa mù chữ và xây dựng xã hội học tập

a) Rà soát và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, xây dựng chính sách 
phát tri en, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo theo Luật giáo dục năm 2019 
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học, bảo đảm công 
bằng giữa công lập và ngoài công lập; ưu tiên đầu tư đào tạo những ngành nghề 
trọng điếm có vai trò quan trọng đối vói sự phát triển kinh tế - xã hội của đất 
nước và phù hợp với xu thế của thế giới.

b) Triến khai thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam ban hành kèm 
theo theo Quyết định số 436/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng 
Chính phủ để xây dựng chuẩn chương trình đào tạo cho các trình độ, các ngành, 
khối ngành của từng lĩnh vực nhằm đối mới hoạt động đào tạo găn với bảo đảm, 
nâng cao chất lượng đào tạo; thiết lập mối quan hệ với khung trình độ quốc gia 
của các nước trong khu vực và trên thế giới; tạo ra CO' chế liên thông giữa các 
trình độ đào tạo; xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời.

c) Khuyến khích các cơ sở giáo dục đấy mạnh thực hiện liên kết đào tạo 
với các cơ sở giáo dục nước ngoài đã được kiếm định chât lượng; tạo điêu kiện 
họp tác, trao đổi giáo dục thông qua đàm phán, ký kết các văn bản hợp tác về 
công nhận văn bằng, chuyển đổi tín chỉ giữa Việt Nam với các nước trong khu 
vực và trên thế giới, nhất là công nhận lẫn nhau về kỹ năng và trình độ đào tạo.
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d) Tập trung đầu tư phát triến các cơ sở giáo dục đại học đạt thứ hạng cao 
trong bảng xếp hạng có uy tín ở khu vực và quốc tế, nhất là các đại học quốc gia 
và đại học vùng; rà soát, sắp xếp họp lý, nâng cao chất lượng các cơ sở đào tạo 
giáo viên, đối mới hệ thống các trường sư phạm, xây dựng một số trường đại 
học sư phạm trọng điếm tại các vùng, miền; phát triển các cơ sở giáo dục đại 
học ứng dụng các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, nhất là 
chuyến đối số.

đ) Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực 
chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động và cuộc Cách mạng 
công nghiệp lần thứ 4, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; đấy mạnh 
phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiếu số theo Nghị quyết số 52/NQ-CP 
ngày 15 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ đấy mạnh phát triến nguồn nhân lực 
các dân tộc thiếu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030; tăng 
cường hợp tác doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động trong công tác đào tạo nguồn 
nhân lực.

e) Tiếp tục triến khai có hiệu quả các đề án, dự án hỗ trợ và nâng cao chất 
lượng giáo dục đại học đế tạo sự chuyến biên mạnh mẽ, thực chât vê chât lượng 
đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyến giao công nghệ của hệ thống giáo dục 
đại học đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực; góp phần nâng cao chất lượng và năng 
suất lao động. Trong đó, chú trọng các giải pháp xây dựng cơ chế, chính sách 
tạo nguồn lực, động lực và môi trường cạnh tranh lành mạnh phát triên giáo dục 
đại học; nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên; đầu tư cơ sở vật chất; đối mới 
quản lý, chương trình và phương pháp đào tạo; tăng cường dạy và học ngoại ngữ 
trong hệ thống giáo dục quốc dân để hội nhập quốc tế.

g) Tiếp tục triến khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của Đe án Hỗ trợ 
học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025; nghiên cứu, đề xuất những giải 
pháp xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, đối mới sáng tạo, phát triển không gian 
khởi nghiệp sáng tạo, các nhóm nghiên cứu mạnh trong các cơ sở giáo dục đại 
học; xây dựng cơ chế, chính sách đầu tư phát triển các chương trình đào tạo tiên 
tiến, phòng thí nghiệm trọng điếm quốc gia, chương trình nghiên cứu đế tăng 
cường năng lực nghiên cứu khoa học, công nghệ và công bo quốc tế.

h) Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của Đe án giáo dục 
hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phố thông giai 
đoạn 2018-2025 tạo bước đột phá về chất lượng giáo dục hướng nghiệp trong 
giáo dục pho thông, góp phần chuyến biến mạnh mẽ công tác phân luồng học 
sinh sau trung học cơ sở và trung học pho thông vào học các trình độ giáo dục 
nghề nghiệp phù họp với yêu cầu phát triến kinh tế - xã hội của đất nước và địa 
phương, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực quốc gia, 
hội nhập khu vực và quốc tế. Trong đó, chú trọng các giải pháp đối mới nội 
dung, phương pháp, hình thức giáo dục hướng nghiệp trong trường phô thông; phát 
triển đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn, hướng nghiệp trong các 
trường trung học phổ thông; huy động nguồn lực xã hội tham gia giáo dục hưó'ng 
nghiệp, định hướng phân luồng học sinh phố thông.
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i) Nghiên cứu chuyến đối mô hình các trường chuyên biệt, đặc biệt là 
trường phố thông dân tộc nội trú, trường phố thông dân tộc bán trú, trường dự bị 
đại học, trường chuyên phù hợp với điều kiện mới, từng bước bảo đảm sự công 
bằng, bình đắng trong giáo dục.

k) Tăng cường thực hiện các giải pháp đánh giá, giám sát, hỗ trợ tăng tỷ lệ 
huy động trẻ em nhà trẻ, mẫu giáo đến trường, tăng cường các điều kiện bảo đảm 
chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ đế duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng phố 
cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, tiến tới phố cập giáo dục mầm non cho 
trẻ em mẫu giáo dưới 5 tuối.

1) Củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục và xóa mù chữ. Triển 
khai tố chức việc học tập suốt đời cho người lớn, phấn đấu mỗi người, mỗi gia 
đình, làng (xóm, thôn, bản), xã (phường, thị trấn) trở thành công dân học tập, gia 
đình học tập và đơn vị học tập; xây dựng xã hội học tập. Chú trọng bồi dưỡng 
kiên thức tin học, ngoại ngữ, kỹ năng làm việc nhóm cho cán bộ, công chức, 
viên chức và người lao động phù hợp với từng lĩnh vực, ngành, nghề và vùng, 
miền, xây dựng học liệu mở cho học tập suốt đời.

4. Nâng cao chất lưọng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; 
bảo đảm các điều kiện CO' bản đế trien khai có hiệu quả Chưong trình giáo 
dục phố thông và sách giáo khoa mói

a) Triến khai thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về tinh giản biên 
chế gắn với sắp xếp to chức bộ máy và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức 
trong ngành Giáo dục; rà soát, sắp xếp và bố trí đủ số lượng giáo viên, giảng 
viên bảo đảm quy định về khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm 
việc trong các CO' sở giáo dục, quy định về tiêu chuấn chức danh nghề nghiệp 
giáo viên đối với các cấp học.

b) Sắp xếp, tổ chức lại hệ thống trường sư phạm, tập trung nguồn lực đầu tư 
nâng cao chất lượng đào tạo sư phạm và nghiên cứu khoa học giáo dục; gắn kết 
chặt chẽ giữa đào tạo, bồi dưỡng với yêu cầu về số lưọĩìg và chất lượng đội ngũ 
giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; bảo đảm năng lực tự chủ và hoạt động hiệu 
quả của các trường sư phạm nhằm đáp ứng yêu cầu triến khai Chương trình giáo 
dục phổ thông 2018.

c) Xây dựng lộ trình và tri en khai thực hiện quy định về chuấn trình độ đào 
tạo giáo viên theo Luật Giáo dục năm 2019, gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng, 
thực hiện cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đế khắc phục tình 
trạng thừa, thiếu nhân lực sư phạm cục bộ, bảo đảm phát huy tự chủ và trách 
nhiệm giải trình của các trường sư phạm và sự thống nhất trong quản lý nhà 
nước đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục. 
Thực hiện bồi dưỡng đội ngũ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên, 
giảng viên; chuẩn nghề nghiệp giáo viên, chuấn hiệu trưởng cơ sỏ’ giáo dục mâm 
non, phổ thông.

d) Rà soát, hoàn thiện và triển khai thực hiện các quy định về chế độ, chính 
sách đối với giáo viên và sinh viên các trường sư phạm, nhất là chế độ tiên
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lương nhằm tạo động lực cho giáo viên yên tâm công tác, thu hút học sinh giỏi 
vào ngành sư phạm.

đ) Rà soát, sửa đối, bố sung hệ thống các văn bản quy định về tiêu chuấn 
chức danh, vị trí việc làm, chế độ làm việc của giáo viên, giảng viên và cán bộ 
quản lý giáo dục các cấp phù hợp với Luật Viên chức, Luật Giáo dục năm 2019 
và phù hợp với yêu cầu đối mới giáo dục, đào tạo và hội nhập quốc tế; ban hành 
quy tắc ứng xử của nhà giáo, của cơ sở giáo dục.

e) Tiếp tục tố chức thấm định và công bố sách giáo khoa theo Chương trình 
giáo dục phố thông 2018 bảo đảm khoa học, công khai, minh bạch và công bằng; 
khuyên khích các tố chức, cá nhân tham gia biên soạn sách giáo khoa; tăng cường 
kiêm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương tố chức biên soạn, thấm định tài 
liệu giáo dục địa phương trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

g) Bảo đảm các điều kiện và tổ chức triển khai nhiệm vụ đào tạo, bồi 
dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên các cấp 
học phô thông, giảng viên sư phạm đế thực hiện Chương trình giáo dục phố 
thông 2018.

h) Rà soát mạng lưới trường, lớp, tăng cường đầu tư, phát triển nhanh 
trường, cụm lóp cho cấp học mầm non; un tiên tài chính và quỹ đất đế bảo đảm 
đủ trường, lớp cho học sinh học 2 buối/ngày, nhất là ở vùng khó khăn, trước hết 
tập trung cho giáo dục mầm non và giáo dục tiếu học; bảo đảm đủ các phòng 
chức năng, bếp ăn, nhà vệ sinh, công trình nước sạch.

i) Bảo đảm bố trí kinh phí thực hiện đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học 
phục vụ triến khai Chương trình giáo dục pho thông 2018; triển khai có hiệu quả 
Đê án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phố 
thông giai đoạn 2017 - 2025 theo Quyết định của Thủ tưcmg Chính phủ.

5. Tiếp tục đoi mói công tác quản lý; đổi mói cơ chế tài chính, tăng 
cưòng xã hội hóa; đấy mạnh công tác kiếm tra, thanh tra, giám sát; ngăn 
chặn, xử lý nghiêm những tiêu cực trong hoạt động giáo dục và đào tạo

a) Tăng cường đối mới công tác quản lý trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; 
đấy mạnh cải cách hành chính, tăng cưòng phân cấp, nâng cao trách nhiệm, tạo 
động lực và tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, phát huy vai trò người đứng đầu 
trong các cơ sở giáo dục, đào tạo và các địa phương.

b) Ưu tiên tập trung nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ soạn thảo và ban hành 
các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo phù hợp vói 
quy định của Luật Giáo dục năm 2019 và Luật sửa đối, bố sung một số điều của 
Luật Giáo dục đại học trong quá trình triển khai Nghị quyết 29-NQ/TW, Kết luận 
51-KL/TW của Ban Bí thư, Nghị quyết 44/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 
số 628/QĐ-TTg về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
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c) Tăng cường xã hội hóa giáo dục, khuyến khích các cá nhân, doanh nghiệp 
và toàn xã hội tham gia đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo, đặc biệt là phát triển 
giáo dục gắn với nhu cầu xã hội; thực hiện có hiệu quả các chính sách thu hút đầu 
tư của nước ngoài vào lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

d) Ban hành các quy định về cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo, 
từng bước thực hiện tính đúng, tính đủ chi phí cho mỗi ngành nghề, trình độ đào 
tạo; tập trung đầu tư, hỗ trợ cho những lĩnh vực, ngành nghề đặc thù, quan trọng 
và cần thiết mà xã hội có nhu cầu; những ngành nghề khác thực hiện chính sách 
xã hội hóa.

đ) Sử dụng có hiệu quả và đúng quy định các nguồn kinh phí; thực hiện 
chế độ hỗ trợ cho những đối tượng chính sách. Tạo điều kiện đế phát triến quỹ 
khởi nghiệp sáng tạo và quỹ khuyến học, khuyến tài hỗ trợ học sinh, sinh viên; 
hoàn thiện và triến khai thực hiện chính sách tín dụng cho sinh viên.

e) Xây dựng và triến khai kế hoạch thanh tra, kiếm tra điều kiện bảo đảm 
chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục các cấp học, bậc học, nhất là đối 
với kiếm định chất lượng các chương trình đào tạo, liên kết đào tạo, cấp văn 
bằng, chứng chỉ bảo đảm thực chất, công bằng, khách quan; thanh tra, kiếm tra 
hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài, đảm bảo thực 
hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật. Phối hợp với các cơ quan chức năng, 
các tố chức đoàn thế xã hội thực hiện có hiệu quả hoạt động thanh tra, kiếm tra, 
giám sát; ngăn chặn, xử lý nghiêm các trưcmg họp vi phạm trong lĩnh vực giáo 
dục và đào tạo.

6. Thực hiện các giải pháp thúc đẩy, nâng cao chất lưọng, hiệu quả 
nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các CO' sở giáo dục và 
đào tạo

a) Ban hành chính sách đầu tư phát triến một số trường đại học định hướng 
nghiên cứu; đấy mạnh hoạt động nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và xây dựng 
doanh nghiệp khởi nghiệp; doanh nghiệp ứng dụng chuyến giao kết quả nghiên 
cứu khoa học trong các cơ sở giáo dục đại học; tăng cường hợp tác quốc tế trong 
nghiên cứu và đào tạo nhân lực trình độ cao.

b) Ban hành cơ chế, chính sách đầu tư phát triến các nhóm nghiên cứu 
mạnh gắn với đào tạo tiến sĩ, chương trình nghiên cứu và phòng thí nghiệm; xây 
dựng một số trung tâm xuất sắc ở một số trường đại học định hướng nghiên cứu.

c) Xây dựng đề án chuỗi phòng thí nghiệm trọng điếm ngành, liên ngành về 
khoa học và công nghệ để kết nối hợp tác giữa các cơ sở giáo dục đại học, viện 
nghiên cún vói doanh nghiệp; đoi mới cơ chế quản lý tài chính, tăng kinh phí 
đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ trong các cơ sở 
giáo dục đại học theo tiềm lực và sản phấm đầu ra.

d) Triển khai hiệu quả các nghiên cứu cấp quốc gia và cấp tỉnh về lĩnh vực 
giáo dục và đào tạo.
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III. TỎ CHỨC THỤ C HIỆN

1. Các đon vị thuộc cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

a) Xây dựng kế hoạch của đơn vị và tố chức triến khai thực hiện các nhiệm 
vụ trọng tâm và nhiệm vụ cụ thể được giao trong Ke hoạch theo chức năng, 
nhiệm vụ của đơn vị. Định kỳ trước ngày 15 tháng 11 hằng năm gửi Văn phòng 
báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Ke hoạch.

b) Văn phòng

- Tham mưu ban hành và triển khai Chương trình phối hợp giữa Bộ Giáo 
dục và Đào tạo với Ban Tuyên giáo Trung ương về tổ chức tuyên truyền, phố 
biến rộng rãi Kết luận 51-KL/TW, các chiến lược, chính sách pháp luật về đối 
mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo;

- Tham mưu ban hành và triển khai Chương trình phối hợp giữa Bộ Giáo 
dục và Đào tạo với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về giám sát thực hiện Ket luận 
số 51-KL/TW, Quyết định số 628/QĐ-TTg.

- Phối họp với Báo Giáo dục và Thời đại và các cơ quan báo chí chủ động 
tổ chức tuyên truyền về Ke hoạch của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Ket luận 
số 51-KL/TW; Ke hoạch của ngành Giáo dục triển khai Quyết định số 628/QĐ- 
TTg; tình hình triển khai của các địa phương, các cơ sở giáo dục.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Ke hoạch của các đơn 
vị, các địa phương, các CO' sở giáo dục đại học; định kỳ hằng năm tống họp báo 
cáo, trình Bộ trưởng báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình triển khai thực hiện 
Quyết định số 628/QĐ-TTg.

- Chủ trì, tham mưu với Bộ trưởng báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc tố 
chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 
628/QĐ-TTg.

c) Vụ Ke hoạch - Tài chính

Thẩm định, phân bố ngân sách nhà nước cho giáo dục hằng năm, ngân sách 
từ chương trình mục tiêu quốc gia, ngân sách từ các đề án, dự án có liên quan và 
từ các nguồn xã hội hóa để triển khai thực hiện hiệu quả Ke hoạch này.

2. Các sỏ’ giáo dục và đào tạo
a) Tố chức nghiên cứu, quán triệt các nội dung Quyết định số 628/QĐ-TTg, 

Ke hoạch của ngành Giáo dục triển khai Quyết định số 628/QĐ-TTg đến toàn thế 
đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên của các cơ sở giáo dục.

b) Phối họp với các sở, ngành, cơ quan có liên quan tăng cường công tác 
tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đối mới căn 
bản, toàn diện giáo dục và đào tạo ở địa phương.

c) Tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố xây dụng và tổ chức thực 
hiện kế hoạch hành động của địa phương.



d) Đề xuất ủy ban nhân dân tỉnh, thành pho ưu tiên bố trí kinh phí thực hiện 
nhiệm vụ phát triển giáo dục và đào tạo theo quy định; tham mưu xây dựng 
chính sách khuyến khích, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục phù hợp với điều kiện 
của địa phương.

đ) Tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố về rà soát, điều chỉnh quy 
hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục, đào tạo tại địa phương phù hợp với quy hoạch 
phát triển nhân lực và các quy hoạch mạng lưới giáo dục, đào tạo của cả nước.

e) Rà soát thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học phục vụ đổi mói 
giáo dục phổ thông để tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố ưu tiên bố trí 
kinh phí đầu tư và dành quỹ đất thỏa đáng cho phát triến giáo dục và đào tạo.

g) Rà soát cụ thể số người làm việc (biên chế sự nghiệp) được cơ quan có 
thẩm quyền giao, định mức giáo viên/lớp đế xác định số biên chế sự nghiệp cân 
bổ sung theo nguyên tắc “có học sinh thì phải có giáo viên đứng lớp” trình cấp 
có thẩm quyền theo quy định.

h) Định kỳ trước ngày 15 tháng 11 hằng năm gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo 
báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Ke hoạch.

3. Các đại học, học viện, trưòng đại học, trường cao đăng SU’ phạm

a) Tổ chức nghiên cứu, quán triệt các nội dung của Quyết định số 628/QĐ- 
TTg, Kế hoạch của ngành Giáo dục triển khai Quyết định số 628/QĐ-TTg đến 
toàn thể đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên, giáo viên, nhân viên trong 
đơn vị.

b) Xây dựng và triển khai kế hoạch của đơn vị thực hiện Ke hoạch của 
ngành Giáo dục triển khai Quyết định số 628/QĐ-TTg.

c) Định kỳ trước ngày 15 tháng 11 hằng năm gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo 
báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Ke hoạch./.

9



B ộ  GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  • • •

PHỤ LỤC
Danh mục các nhiệm vụ cụ thể triển khai thực hiện Kế hoạch của ngành Giáo dục triển khai Quyết định số 628/QĐ-TTg ngày 

11 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 51-KL/TW  ngày 30 tháng 5 năm 2019 
của Ban Bí thư vê tiêp tục thực hiện Nghị quyêt Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mói căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo 
đáp ứng yêu câu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điêu kiện kinh tê thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

(Ban hành kèm theo Quyêt định sô J69£/QD-BGDĐT ngàyatâ tháng 6  năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

STT Tên nhiệm vụ Sản phẩm Đơn vị 
chủ trì Đơn vị phối hợp Thời gian 

hoàn thành
1 Hội nghị triển khai Quyết định số 628/QĐ-TTg ngày 11 

tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành 
Ke hoạch thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30 
tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện 
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới 
căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Hội nghị 
triển khai

Văn phòng Các đơn vị thuộc và trực thuộc 
Bộ; các sở giáo dục và đào tạo; 
các cơ sở giáo dục đại học, cao 
đẳng sư phạm

2020

2 Chương trình phối họp giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc giám sát thực hiện 
Kết luận số 51-KL/TW và Quyết định số 628/QĐ-TTg

Chương trình 
phổi hợp

Văn phòng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các 
đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ

2020

3 Chương trình phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương 
về đẩy mạnh công tác truyền thông về đổi mới căn bản, 
toàn diện giáo dục và đào tạo

Chương trình 
phối hợp

Văn phòng Ban Tuyên giáo Trung ương, các 
đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ

2020

4 Nghị định của Chính phủ quy định hoạt động khoa học và 
công nghệ Irona cơ sở giáo dục đại học thực hiện Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học

Nghị định của 
Chính phủ

Vụ Khoa học 
công nghệ và 
Môi trường

Các bộ, ngành liên quan; các 
đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, 
các cơ sở giáo dục

2020



2

STT Tên nhiệm vụ Sản phẩm Đơn vị 
chủ trì Đơn vị phối hợp Thời gian 

hoàn thành
5 Khung chiến lược phát triển giáo dục đại học giai đoạn 

2021 - 2030 và tầm nhìn 2045
Báo cáo 

Chính phủ
Vụ Giáo dục 

Đại học
Các đơn vị thuộc Bộ 2020

6 Rà soát, điều chỉnh, tinh giản nội dung dạy học theo 
hướng tiếp cận phù hợp với Chương trình Giáo dục phổ 
thông 2018

Văn bản 
hướng dẫn

Vụ Giáo dục 
Trung học

Các đơn vị thuộc Bộ 2020

7 Quyết định phê duyệt Đe án Đào tạo giáo viên, giảng 
viên giáo dục quốc phòns và an ninh giai đoạn 2021- 
2025

Quyết định của 
Thủ tướng 
Chính phủ

Vụ Giáo dục 
Quốc phòng 
và An ninh

Vụ Ke hoạch - Tài chính, Vụ 
Giáo dục đại học, các cơ sở 
giáo dục đại học

2020

8 Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2021 - 2030 
tầm nhìn 2045

Quyết định của 
Thủ tướng 
Chính phủ

Vụ Kế hoạch 
- Tài chính

Các bộ, ngành liên quan; các 
đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, 
các sở giáo dục và đào tạo, các 
cơ sở giáo dục đại học

2021

9 Đe án “Tăng cường giáo dục ý thức chính trị, đạo đức, lối 
sống, kỹ năng sống đối với học sinh, sinh viên giai đoạn 
2021-2025”

Quyết định của 
Thủ tướng 
Chính phủ

Vụ Giáo dục 
Chính trị và 
Công tác học 
sinh, sinh viên

Các bộ, ngành liên quan; các 
đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, 
các sở giáo dục và đào tạo

2021

10 Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 86/2015/NĐ- 
CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định 
về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục 
thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, 
giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2021 - 
2022 đến năm học 2030 - 2031 và khung giá dịch vụ 
giáo dục và đào tạo

Nghị định của 
Chính phủ

Vụ Ke hoạch 
- Tài chính

Các bộ, ngành liên quan; các 
đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, 
các sở giáo dục và đào tạo

2021

11 Thông tư hướng dẫn Nghị định quy định việc công dân 
Việt Nam ra nước ngoài giảng dạy, học tập, nghiên cứu 
và trao đổi học thuật

Thông tư của 
Bộ trưởng

Cục Họp tác 
quốc tế

Các đơn vị thuộc Bộ 2021



STT Tên nhiệm yụ Sản phẩm Đơn yị 
chủ trì Đơn yị phối họp Thời gian 

hoàn thành
12 Quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học và các 

trường sư phạm thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 
2050

Quyết định của 
Thủ tướng 
Chính phủ

Vụ Giáo dục 
Đại học

Các đơn vị thuộc Bộ; các cơ 
sở eiáo dục đại học, cao đẳng 
sư phạm

2021

13 Sơ kết 4 năm thực hiện Nghị định 86/2018/NĐ-CP 
ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ quy định về 
hợp tác đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

Báo cáo 
đánh giá

Cục Họp tác 
quốc tế

Các bộ, ngành liên quan; các 
đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, 
các cơ sở giáo dục

2022

14 Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 82/2010/NĐ-CP 
ngày 17 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định việc 
dạy và học tiếng nói, chữ viết các dân tộc thiểu số trone 
các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục 
thường xuyên

Nghị định của 
Chính phủ

Vụ Giáo dục 
dân tộc

Các bộ, ngành liên quan; các 
đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, 
các sở giáo dục và đào tạo

2022

15 Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo 
4 tuổi

Quyết định của 
Thủ tướng 
Chính phủ

Vụ Giáo dục 
Mầm non

Các bộ, ngành liên quan; các 
đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, 
các sở giáo dục và đào tạo

2022

16 Dự án hỗ trọ' phát triến giáo dục mầm non vùng khó 
giai đoạn 2021-2025

Quyết định của 
Thủ tướng 
Chính phủ

Vụ Giáo dục 
Mầm non

Các bộ, ngành liên quan; các 
đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, 
các sở 21 áo dục và đào tạo

2022

17 Đe án quy hoạch mạng lưới trường chuyên và các 
trường phổ thông có yếu tổ nước ngoài, trường trung 
học quốc tế

Quyết định của 
Thủ tướng 
Chính phủ

Vụ Giáo dục 
Trung học

Các bộ, ngành liên quan; các 
đơn Vị thuộc và trực thuộc Bộ, 
các sở giáo dục và đào tạo

2022

18 Tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 29- 
NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Trung ương 
về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Hội nghị sơ kết Văn phòng Ban Tuyên giáo Trung ương, 
các bộ, ngành liên quan; các 
đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ; 
các sở giáo dục và đào tạo; các 
cơ sở giáo dục đại học, cao 
đẳng sư phạm

2023


