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Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2013
CHỈ THỊ
Về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông,
giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2013 - 2014
________________________

Căn cứ các Nghị quyết của Đảng và Quốc hội, các văn bản của Chính phủ
và Thủ tướng Chính phủ về giáo dục và đào tạo;
Căn cứ tình hình thực tiễn của ngành Giáo dục;
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ thị toàn ngành tập trung thực hiện
bốn nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm học 2013-2014 sau đây:
1. Về công tác quản lý giáo dục
Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục theo Nghị quyết Đại hội lần
thứ XI của Đảng, Kết luận số 51-KL/TW ngày 29/10/2012 của Ban chấp hành
Trung ương Đảng và Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 22/01/2013 của Thủ tướng Chính
phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo gắn với việc tổ chức thực
hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục ở các địa phương. Tập trung thực
hiện Chương trình hành động của ngành Giáo dục triển khai Chiến lược phát triển
giáo dục 2011-2020.
Hoàn thiện cơ chế phối hợp quản lý giáo dục giữa các Bộ, ban, ngành và địa
phương. Đổi mới công tác quản lý nhà nước về giáo dục và quản lý các cơ sở giáo
dục; Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010
của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục.
Tăng cường kiểm tra, giám sát các điều kiện đảm bảo chất lượng; Thanh tra,
kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ tại các cơ sở giáo dục đào tạo, xử lý nghiêm các vi
phạm gắn với việc xem xét trách nhiệm quản lý và danh hiệu thi đua của tập thể, cá
nhân thủ trưởng cơ sở giáo dục để xảy ra các tiêu cực và thông báo công khai trước
công luận.
Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm
thiết bị và tổ chức các hoạt động giáo dục. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông
tin trong công tác quản lý, tổ chức hội nghị, hội thảo của các cơ quan quản lý giáo
dục, các cơ sở giáo dục.
Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong
các nhà trường.
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2. Về tổ chức hoạt động giáo dục
2.1. Nhiệm vụ chung của các cấp học
Tiếp tục triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn
với việc thiết thực kỷ niệm 45 năm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho
ngành Giáo dục (15/10/1968-15/10/2013). Đưa nội dung các cuộc vận động “Mỗi
thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Hai không” và
phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” thành hoạt
động thường xuyên của ngành.
Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10- CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị
về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu
học và trung học cơ sở, nâng cao chất lượng giáo dục phổ cập. Thực hiện tốt phân
luồng sau trung học cơ sở và liên thông giữa các chương trình giáo dục, cấp học và
trình độ đào tạo; đa dạng hóa phương thức học tập đáp ứng nhu cầu nâng cao hiểu
biết và tạo cơ hội học tập suốt đời cho người dân.
Đặc biệt chú trọng vấn đề chất lượng giáo dục ở các cấp học và đối với giáo
dục dân tộc, giáo dục vùng khó khăn. Tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối
sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất, chăm sóc sức khoẻ và giáo dục bảo vệ môi
trường cho học sinh.
Tiếp tục triển khai tự đánh giá và đánh giá ngoài các cơ sở giáo dục, công nhận
các cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng.
Đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng giáo viên, đổi mới
phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, xây dựng các chương trình dạy
học dựa theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam để thực hiện có
hiệu quả Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn
2008-2020.
Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi đối với học sinh
diện chính sách xã hội, học sinh ở miền núi, vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.
Tăng cường công tác thông tin, truyền thông về các hoạt động giáo dục. Đổi
mới công tác thi đua khen thưởng gắn với hiệu quả tổ chức các hoạt động giáo dục.
2.2. Giáo dục mầm non
Củng cố, mở rộng mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non phù hợp với tình hình
thực tiễn của địa phương, tăng tỷ lệ huy động trẻ đến trường học 2 buổi/ngày. Tăng
cường đầu tư xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia; Tăng cường hiệu quả
quản lý các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập.
Tập trung nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ nhà trẻ và mẫu
giáo, chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ mẫu giáo vùng dân tộc thiểu số, hỗ trợ thực hiện
chương trình giáo dục mầm non ở các vùng khó khăn.
Ưu tiên các nguồn lực thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi
đảm bảo chất lượng.
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2.3. Giáo dục phổ thông
Đẩy nhanh việc chuẩn bị các điều kiện cụ thể để triển khai đổi mới nội
dung, chương trình, phương pháp dạy và học, phương thức thi, kiểm tra, đánh giá
nhằm tạo ra sự chuyển biến tích cực, rõ nét về chất lượng và hiệu quả hoạt động
giáo dục phổ thông.
Tiếp tục triển khai mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN), nhân rộng
mô hình này theo các mức độ khác nhau phù hợp với điều kiện của địa phương.
Thực hiện Đề án "Triển khai phương pháp Bàn tay nặn bột ở trường phổ thông
giai đoạn 2011-2015". Áp dụng dạy học Tiếng Việt lớp 1 theo tài liệu Công nghệ
giáo dục. Đẩy mạnh tổ chức dạy học 2 buổi/ngày ở cấp tiểu học theo điều kiện
của địa phương.
Tiếp tục chỉ đạo điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giản; Xây dựng
và triển khai dạy học các chủ đề tích hợp liên môn; Tăng cường các hoạt động nhằm
giúp học sinh vận dụng tốt kiến thức đã học vào giải quyết các vấn đề thực tiễn; Phát
động sâu rộng cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học; Tăng cường
công tác tư vấn hướng nghiệp trong các trường trung học.
Tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn cho học sinh; Phòng chống tội
phạm, bạo lực, tệ nạn xã hội trong trường học.
2.4. Giáo dục thường xuyên
Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, lợi ích của học tập
suốt đời và xây dựng xã hội học tập; Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án Xây
dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020, Đề án Xóa mù chữ đến năm 2020.
Củng cố mô hình hoạt động trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện
theo hướng mỗi huyện có một trung tâm thực hiện nhiều nhiệm vụ: giáo dục
thường xuyên, hướng nghiệp, dạy nghề; Mở rộng việc dạy văn hóa kết hợp với dạy
nghề; củng cố hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng đáp ứng nhu cầu học tập
suốt đời của người dân trong cộng đồng; Kết hợp trung tâm học tập cộng đồng với
trung tâm văn hóa - thể thao xã nhằm giúp trung tâm hoạt động có hiệu quả và phát
triển bền vững.
Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho các cơ sở giáo
dục thường xuyên, ưu tiên những địa bàn thuộc vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa.
Tăng cường nền nếp, kỷ cương, hiệu quả hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.
2.5. Giáo dục chuyên nghiệp
Mở rộng quy mô, đa dạng hóa các ngành nghề đào tạo, các hình thức đào
tạo và các loại hình trường trung cấp chuyên nghiệp gắn với bảo đảm chất lượng
đào tạo, phù hợp với khả năng cung ứng nhân lực của cơ sở đào tạo và quy hoạch
phát triển nhân lực của Bộ, ngành và địa phương. Đổi mới chương trình đào tạo,
phương pháp đào tạo và đánh giá kết quả học tập của người học. Đẩy mạnh đào
tạo theo nhu cầu xã hội, hợp tác với doanh nghiệp và hợp tác quốc tế trong giáo
dục nghề nghiệp.
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Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các hoạt động thành lập và
cho phép trường trung cấp chuyên nghiệp hoạt động giáo dục, thực hiện quy chế
đào tạo, mở ngành đào tạo, liên kết đào tạo và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trung
cấp chuyên nghiệp.
3. Về phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục
Thực hiện quy hoạch phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc xây dựng và thực hiện quy
hoạch nhân lực ngành Giáo dục của các địa phương.
Triển khai thực hiện Chương trình phát triển ngành sư phạm và các trường
sư phạm đến năm 2020. Tiếp tục thực hiện Đề án “Đào tạo giáo viên giáo dục
quốc phòng-an ninh cho các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp
và trung cấp nghề giai đoạn 2010-2016”.
Nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn,
nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên ngành giáo dục đáp
ứng yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn hiện nay và phù hợp với tình hình thực tế
tại địa phương. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác đánh giá giáo viên, cán bộ
quản lý cơ sở giáo dục theo Chuẩn cán bộ quản lý, giáo viên đã ban hành.
Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ, chính sách đối với nhà giáo, cán bộ
quản lý giáo dục đặc biệt là đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở
vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn và hỗ trợ
bảo hiểm xã hội cho giáo viên mầm non.
4. Về tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế tài chính giáo dục
Tiếp tục thực hiện đổi mới cơ chế tài chính giáo dục, sử dụng và quản lý có
hiệu quả các nguồn đầu tư cho giáo dục kết hợp với đẩy mạnh công tác xã hội hóa
giáo dục.
Chỉ đạo thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng cơ bản; Đẩy nhanh tiến độ xây
dựng trường mầm non, trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia; Tiếp tục thực hiện Đề
án phát triển hệ thống trường trung học phổ thông chuyên giai đoạn 2010-2020. Tăng
cường công tác thiết bị trường học, thư viện trường học.
Triển khai thực hiện có hiệu quả các Đề án, Chương trình và Dự án về giáo
dục đào tạo.
Để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo yêu cầu:
Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo, căn cứ tình hình thực tiễn địa phương,
tích cực tham mưu với Tỉnh ủy/Thành uỷ, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân
tỉnh/thành phố có Nghị quyết về phát triển giáo dục và đào tạo, Chỉ thị về nhiệm vụ
trọng tâm năm học 2013-2014 ở địa phương; Chủ động phát huy sự cộng tác, phối
hợp của các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương để ngành Giáo dục có điều kiện thuận
lợi thực hiện tốt nhiệm vụ năm học. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các Phòng Giáo dục
và Đào tạo, các cơ sở giáo dục của tỉnh, thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ năm học
2013-2014.
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Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hướng dẫn,
kiểm tra và đôn đốc các cấp quản lý giáo dục địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ
trọng tâm năm học; Kịp thời báo cáo, phản ánh tình hình, đề xuất các giải pháp chỉ
đạo, kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện.
Chỉ thị này được phổ biến tới cán bộ, công chức, viên chức ở các cấp quản
lý giáo dục, nhà giáo ở các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục
thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp để quán triệt và thực hiện./.
N¬i nhËn:
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Uỷ ban VHGDTNTN&NĐ của Quốc hội;
- Ban Tuyên giáo TW;
- Các Tỉnh uỷ, Thành uỷ, Hội đồng nhân dân
và Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố;
- Công đoàn Giáo dục Việt Nam;
- Hội Khuyến học Việt Nam;
- Hội Cựu Giáo chức Việt Nam;
- Các Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Các đơn vị trong cơ quan Bộ, các đơn vị
trực thuộc Bộ;
- Website Chính phủ, Website Bộ;
- Lưu: VT, TH, PC.
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