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CHỈ THỊ 

CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY 

về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong thực hiện 

đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông 

----- 

 

Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XI “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, 

đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường 

định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, Quốc hội đã ban hành Nghị 

quyết số 88/2014/QH13, ngày 28/11/2014 “Về việc đổi mới chương trình, sách 

giáo khoa giáo dục phổ thông”, Nghị quyết số 51/2017/QH14, ngày 21/11/2017 

“Điều chỉnh lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông 

mới theo Nghị quyết số 88/2014/QH13, ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội 

về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông”; Thủ tướng Chính 

phủ đã phê duyệt các đề án đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở 

giáo dục; bảo đảm cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo 

dục mầm non, giáo dục phổ thông; Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 

và các Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới1; kế 

hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên về đổi mới chương trình, sách 

giáo khoa giáo dục phổ thông2. 

Đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông nhằm tạo chuyển 

biến căn bản, toàn diện về chất lượng và hiệu quả giáo dục phổ thông; kết hợp dạy 

chữ, dạy người và định hướng nghề nghiệp; góp phần chuyển nền giáo dục nặng về 

truyền thụ kiến thức sang nền giáo dục phát triển toàn diện cả về phẩm chất và 

năng lực, hài hòa đức, trí, thể, mĩ và phát huy tốt nhất tiềm năng của mỗi học sinh, 

đáp ứng nhu cầu phát triển của cá nhân và yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ 

đất nước trong thời kỳ mới. Việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục 

phổ thông được thực hiện bắt đầu từ năm học 2020-2021 (đối với lớp 1) và hoàn 

tất cho toàn bộ bậc học phổ thông vào năm học 2024 - 2025.  

                                         
1 Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT; Kế hoạch số 212/KH-BGDĐT, ngày 20/3/2019; Kế hoạch số 270/KH-

BGDĐT, ngày 02/5/2018 
2 Quyết định số 732/QĐ-TTg, ngày 29/4/2016; Quyết định số 1436/QD-TTg, ngày 29/10/2018 
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Đây là một nhiệm vụ quan trọng, được tiến hành trong 5 năm và cần sự vào 

cuộc của cả hệ thống chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy đảng, chính 

quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, các sở, ban, 

ngành trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: 

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vị trí, tầm quan trọng của việc 

đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, trọng tâm là đổi mới chương trình, 

sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW của 

Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận 

của cộng đồng, từ đó huy động cả xã hội, mà nòng cốt là đội ngũ nhà giáo và cán 

bộ quản lý ngành giáo dục hiến kế, đóng góp trí tuệ, xây dựng nguồn lực... thực 

hiện thắng lợi chủ trương đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ 

thông. 

2. Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh và các sở, ban, ngành 

liên quan tiến hành một số công việc sau đây: 

2.1. Xây dựng kế hoạch tổng thể, triển khai, tổ chức thực hiện đổi mới 

chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo tinh thần Nghị quyết số 

88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội; Quyết định số 

404/QĐ-TTg, ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới 

chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và kế hoạch của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo.  

2.2. Tổ chức khảo sát, đánh giá đúng thực trạng đội ngũ nhà giáo, cán bộ 

quản lý trường học, cán bộ quản lý ở cơ quan quản lý giáo dục các cấp; xác định 

nhu cầu giáo viên theo lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới; có biện 

pháp giải quyết tình trạng giáo viên thừa, thiếu từng cấp học, môn học, giáo viên 

chưa đạt chuẩn; bố trí đủ giáo viên theo định mức cho các trường học. Xây dựng 

và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông toàn ngành đạt 

chuẩn để thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới. 

2.3. Chỉ đạo việc sắp xếp mạng lưới trường lớp theo Kế hoạch số 84-

KH/TU, ngày 27/4/2018 của Tỉnh ủy; Quyết định số 1322/QĐ-UBND, ngày 

15/6/2018 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW “về tiếp tục đổi 

mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của 

các đơn vị sự nghiệp công lập”. 

2.4. Chỉ đạo rà soát thực trạng cơ sở vật chất, trường lớp, có kế hoạch đáp 

ứng đủ phòng học 2 buổi/ngày để thực hiện lộ trình đổi mới chương trình, sách 

giáo khoa giáo dục phổ thông, ưu tiên cấp tiểu học. Triển khai thực hiện Đề án xóa 
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phòng học tạm, phòng học mượn giai đoạn 2019 - 2021. Ban hành cơ chế chính sách 

khuyến khích xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, huy động mọi nguồn lực đầu tư 

cho giáo dục, phát triển hệ thống trường công lập và ngoài công lập. Xây dựng và 

triển khai kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học thực hiện 

chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới. 

2.5. Chỉ đạo tổ chức biên soạn nội dung giáo dục địa phương (văn hóa, lịch 

sử, địa lý, kinh tế, xã hội, môi trường, hướng nghiệp của địa phương) nhằm bổ 

sung cho nội dung giáo dục bắt buộc theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp 

trong tỉnh tăng cường công tác vận động để mỗi đoàn viên, hội viên, Nhân dân 

chấp hành chủ trương của Đảng, kế hoạch thực hiện của Nhà nước về đổi mới 

chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; đề cao vai trò, trách nhiệm của 

gia đình trong việc phối hợp cùng với nhà trường giáo dục, tạo điều kiện để con em 

làm quen, tiếp thu và rèn luyện trong môi trường giáo dục mới. 

4. Các huyện, thị ủy, thành ủy có kế hoạch chỉ đạo và lãnh đạo thực hiện 

thắng lợi nhiệm vụ đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên 

địa bàn. 

5. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp Ban cán sự đảng Ủy ban Nhân 

dân tỉnh và các cơ quan có liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực 

hiện Chỉ thị này; định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Chỉ thị này phổ biến đến chi bộ./. 

 

Nơi nhận:    
- Ban Bí thư Trung ương Đảng, 

- Ban Tuyên giáo Trung ương, 

- Cơ quan Thường trực BTGTW tại Đà Nẵng, 

- Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo, 

- Các Ban cán sự đảng, đảng đoàn, 

- Các ban đảng, Văn phòng Tỉnh uỷ, 

- Các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể cấp tỉnh, 

- Các huyện, thị, thành ủy, ĐUTT, 

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ  

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hùng 
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