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KẾ HOẠCH
HÀNH ĐỘNGTRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 29-NQ/TW
Căn cứ Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ ban hành
Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/
2013 Hội nghị lần thứ VIII Ban Chấp hành Trung ương 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;
Căn cứ Chương trình hành động số 34-CTr/TU ngày 21/01/2014 của Tỉnh ủy
Sóc Trăng và Kế hoạch 56/KH-UBND ngày 18/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Sóc Trăng về việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp
hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2014 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục và Đào tạo
và Kế hoạch hành động số 1594/KH-SGDĐT ngày 13/10/2014 của Sở GD & ĐT về
triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW và chương trình hành động số 34CTr/TU của Tỉnh ủy Sóc Trăng;
Thực hiện công văn số 1755/SGDĐT-GDTrH ngày 02 tháng 10 năm 2015 của
Sở GD&ĐT Sóc Trăng về xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số
29-NQ/TW. Trường THPT Ngã Năm xây dựng kế hoạch hành động với những nội
dung sau:
I. Mục tiêu
1. Xác định những nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng giải pháp chủ yếu sát hợp
thực tế để triển khai Chương trình hành động số 34 của Tỉnh ủy, các kế hoạch của
UBND tỉnh, Bộ, Sở về triển khai thực hiện Nghị quyết 29.

2. Là căn cứ để nhà trường thực hiện chiến lược phát triển nhà trường giai
đoạn 2015-2020.
II. Những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu
1. Công tác tuyên truyền về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo
- Tổ chức quán triệt, học tập nội dung Nghị quyết số 29; Chương trình hành
động số 34 của Tỉnh ủy; Kế hoạch số 56 của UBND tỉnh; Kế hoạch hành động ban
hành kèm theo quyết định 2653 của Bộ GD & ĐT; Kế hoạch hành động số 1594 của
Sở GD&ĐT để cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh hiểu đầy đủ yêu
cầu của đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
- Phối hợp với các cấp chính quyền, các đoàn thể ở Thị Xã, Phường đẩy mạnh
công tác tuyên truyền đến nhân dân, phụ huynh về nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch
hành động nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất để thực hiện thành công Kế hoạch
hành động của nhà trường.
2. Hoàn thiện quy hoạch mạng lưới trường, lớp, cơ sở vật chất, đến năm 2020
- Tăng cường công tác tham mưu với Sở GD&ĐT trong việc rà soát, điều
chỉnh hoàn thiện quy hoạch cơ sở vật chất của nhà trường đảm bảo tính hợp lý, khoa
học, có tính chiến lược.
- Từng bước thực hiện giảm dần sĩ số học sinh/lớp thấp hơn mức quy định tối
đa, bắt đầu thực hiện từ năm học 2015-2016.
- Tập trung thực hiện giải pháp về chất lượng, đầu tư nguồn lực để phấn đấu
đạt chuẩn quốc gia trước năm 2020.
- Phối hợp với phòng GD&ĐT, Trung tâm dạy nghề, cao đẳng nghề thực hiện
đề án phân luồng và định hướng nghề nghiệp cho học sinh sau THCS; đẩy mạnh
công tác giáo dục hướng nghiệp để định hướng nghề nghiệp cho học sinh lớp 12.
3. Đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, thi và đánh giá kết quả giáo dục
- Đẩy mạnh đổi mới phương pháp, hình thức dạy học theo hướng phát triển
năng lực cá nhân người học, áp dụng kỹ thuật dạy học tích cực, coi trọng rèn luyện
phương pháp tự học, tự nghiên cứu tăng tính chủ động, sáng tạo của học sinh trong
học tập.

- Đẩy mạnh xây dựng chuyên đề dạy học theo hướng vận dụng kiến thức liên
môn để giải quyết các vấn đề đặt ra trong thực tiễn, tăng cường hoạt động hướng dẫn
cho học sinh làm quen hoạt động nghiên cứu khoa học kỹ thuật tạo môi trường để
phát triển những ý tưởng sáng tạo của học sinh.
- Đổi mới nội dung, hình thức kiểm tra, thi, đánh giá chất lượng theo hướng
đáp ứng yêu cầu phát triển năng lực của học sinh.
- Coi trọng công tác giáo dục đạo đức, giáo dục truyền thống cách mạng, giáo
dục kỹ năng sống, giáo dục thể chất, chăm sóc sức khỏe cho học sinh.
- Phối hợp với các ngành chức năng tăng cường giáo dục pháp luật giúp học
sinh hình thành ý thức chấp hành pháp luật một cách tự giác, làm cơ sở hoàn thiện kỹ
năng sống. Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các lực lượng xã hội phòng chống
hiệu quả tội phạm, bạo lực, tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường nhằm đảm bảo an
ninh, trật tự trong trường học, xây dựng môi trường giáo dục trong lành, thân thiện,
an toàn.
- Thực hiện nghiêm túc công tác khảo thí, kiểm định chất lượng giáo dục theo
quy định của luật giáo dục; xây dựng kế hoạch, lộ trình để thực hiện đánh giá ngoài
đối với chất lượng giáo dục của nhà trường hoàn thành trước năm 2018. Phối hợp
chặt chẽ với phòng GD&ĐT thị xã trong việc thực hiện nhiệm vụ phổ cập THCS.
- Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học
và quản lý trường học.
4. Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý
- Làm tốt công tác dự báo tạo cơ sở để tham mưu với Sở trong việc rà soát,
điều chỉnh, sắp xếp đội ngũ nhà giáo, CBQL hợp lý, cân đối, đồng bộ giữa các môn
học, phù hợp với tiêu chuẩn nghề nghiệp, vị trí việc làm, định mức lao động, chế độ
làm việc.
- Thực hiện đúng các quy định về công tác tuyển dụng, luân chuyển, thuyên chuyển.
- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho CBQL, giáo viên nhằm đáp ứng
yêu cầu đổi mới trong giai đoạn hiện nay.

- Đảm bảo sự bình đẳng về cơ hội đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ
đối với các nhà giáo, tạo môi trường làm việc thuận lợi để nhà giáo có điều kiện phát
huy năng lực, khả năng góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công việc.
- Làm tốt công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý, thực hiện bổ nhiệm, bổ
nhiệm lại CBQL đúng quy trình, công khai, minh bạch.
- Thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước đối
với đội ngũ nhà giáo, CBQL.
- Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, xếp loại CBVC cuối năm theo quy định.
5. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục
- Tiếp tục tăng cường tuyên truyền sâu rộng đến phụ huynh, các tầng lớp nhân
dân về các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về giáo dục, đặc biệt là
những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về đổi mới giáo dục đào tạo nhằm nâng
cao nhận thức của nhân dân về vai trò, vị trí, ý nghĩa của giáo dục đối với sự phát
triển của đất nước.
- Thực hiện tốt công tác tham mưu với chính quyền các cấp nhằm xây dựng
chủ trương tạo điều kiện cho nhà trường thực hiện công tác xã hội hóa, huy động sự
đóng góp của cha mẹ học sinh, của các tổ chức, cá nhân hảo tâm để xây dựng trường
lớp, sửa chữa cơ sở vật chất, tăng cường trang thiết bị dạy học.
6. Tăng cường cơ sở vật chất và ứng dụng công nghệ thông tin
- Tích cực tham mưu với Sở GD&ĐT về công tác đầu tư trang thiết bị kỹ thuật
theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo
khoa sau năm 2017.
- Sử dụng hiệu quả nguồn xã hội hóa để đầu tư sửa chữa cơ sở vật chất, trang
thiết bị nhằm đảm bảo đủ cơ sở vật chất phục vụ hiệu quả các hoạt động giáo dục của
nhà trường.
- Tăng cường đầu tư hạ tầng CNTT tạo cơ sở thuận lợi cho việc ứng dụng CNTT
truyền thông phục vụ cho hoạt động dạy học, phục vụ công tác quản lý trường học.
- Xây dựng hệ thống học liệu mở, thư viện điện tử tạo điều kiện cho cán bộ
giáo viên, học sinh khai thác tài liệu phục vụ dạy học.

III. Tổ chức thực hiện
- Các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường tổ chức quán triệt nội dung của kế
hoạch hành động đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh;
xây dựng các giải pháp để triển khai thực hiện.
- Các cá nhân, trưởng bộ phận chịu trách nhiệm giám sát việc triển khai thực
hiện kế hoạch đối với lĩnh vực phụ trách và báo cáo định kì về nhà trường.
- Nhà trường định kì báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 29NQ/TW của trường về Sở GD & ĐT trước ngày 15/01/2016 (kết thúc HKI) và trước
ngày 27/5/2016 (kết thúc HKII) qua phòng GDTrH.
Nơi nhận:
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