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V/v xây dựng kế hoạch phát triển giáo
dục và đào tạo giai đoạn 2021-2025,
tầm nhìn đến năm 2030

Kính gửi: Các trường trực thuộc.
Thực hiện nhiệm vụ Giáo dục và Đào tạo, để có cơ sở định hướng cho
giai đoạn 2021-2025, đến năm 2030 và tổng hợp, xây dựng Kế hoạch chung cho
toàn ngành, phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường tổng hợp các chỉ tiêu
phát triển giáo dục cụ thể như sau:
1. Tổng hợp các chỉ tiêu phát triển giáo dục và đào tạo 5 năm 2021-2025,
tầm nhìn đến 2030. (theo phụ lục I gửi kèm theo)
2. Rà soát, đăng ký danh sách các trường đề nghị kiểm tra công nhận
chuẩn quốc gia giai đoạn 2026-2030. (theo phụ lục II gửi kèm theo)
3. Tổng hợp các công trình, dự án ưu tiên đầu tư giai đoạn 2021-2030.
(theo phụ lục III gửi kèm theo)
Các đơn vị căn cứ số liệu giữa năm học 2020-2021 xây dựng kế hoạch
phát triển Giáo dục và Đào tạo của đơn vị mình sát với thực tế, đảm bảo đúng
mục tiêu, quy hoạch phát triển giáo dục của địa phương. Cụm trưởng các cụm
giáo dục tổng hợp và xây dựng kế hoạch chung cho cụm giáo dục. Các mẫu biểu
kế hoạch gửi file dữ liệu của đơn vị qua địa chỉ Email:
vunhutrang.phongtho@gmail.com. trước ngày 29/01/2021.
Trên đây là hướng dẫn về việc xây dựng kế hoạch phát triển Giáo dục và
Đào tạo giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đề nghị các đơn vị triển
khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tiến độ. Trong quá trình thực hiện nếu có
vấn đề nảy sinh, vướng mắc cần phản ánh, báo cáo kịp thời với phòng Giáo dục
và Đào tạo để được hướng dẫn./.
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