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KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
về Kế hoạch phát triển Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh đến năm 2020 

-----
Trong phiên họp ngày 21/01/2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) đã 

nghe và cho ý kiến về Kế hoạch phát triển Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh 
đến năm 2020. Sau khi nghe đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo, ý kiến tham 
gia của các thành viên dự họp; Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất kết luận:

1.  Về Kế hoạch phát triển Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh đến 
năm 2020

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất với Kế hoạch phát triển Trường Phổ thông 
Dân tộc nội trú tỉnh đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại Công văn số 
4143/UBND-VXDL, ngày 17/11/2014; đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề sau:

1.1- Về mục tiêu, cần lưu ý: 
- Xây dựng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh bảo đảm không ngừng 

nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tiến tới chấm dứt tình trạng học sinh bỏ 
học giữa chừng.

- Phấn đấu đến năm 2020 trường đạt chuẩn quốc gia.
1.2- Trong các nhiệm vụ, giải pháp đề ra, cần lưu ý một số yêu cầu sau:
- Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục các cấp học 

trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tạo điều kiện để các em học sinh có thể tiếp 
tục tham gia học tập ở các bậc học cao hơn. Trường Phổ thông Dân tộc nội tiếp tục 
làm tốt khâu tuyển sinh theo hướng ngày càng coi trọng chất lượng, thông qua hình 
thức thi tuyển; số học sinh không đủ điều kiện học tại Trường Phổ thông Dân tộc 
nội trú thì vận động, hướng dẫn chuyển sang học tại các trường nghề phù hợp với 
khả năng, nguyện vọng của học sinh.

- Chú trọng bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đáp ứng tốt yêu cầu đổi mới nội 
dung, phương pháp dạy và học cũng như trong giao lưu với học sinh; thực hiện tốt 
chương trình giảng dạy hướng nghiệp cho học sinh.

- Làm tốt công tác quản lý, xây dựng môi trường văn hóa trong nhà trường 
với những nội dung, biện pháp cụ thể, sát hợp, đạt hiệu quả thiết thực.

- Coi trọng công tác bồi dưỡng, giáo dục, xây dựng đạo đức, nhân cách và kỷ 
năng sống cho học sinh.
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- Trên cơ sở phân kỳ đầu tư, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh có kế hoạch bố trí 
đủ kinh phí cải tạo, nâng cấp, xây dựng để đến năm 2020 Trường Phổ thông Dân 
tộc nội trú tỉnh đạt chuẩn quốc gia.

- Quan tâm hơn nữa việc xây dựng và phát huy vai trò của Chi bộ và các 
đoàn thể trong nhà trường.

Căn cứ Thông báo này, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị có 
liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận  : 
- Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các sở, ngành có liên quan;
- Huyện ủy Hàm Thuận Bắc;
- Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh;
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

   T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ

                      (đã ký, đóng dấu) 

  
Nguyễn Mạnh Hùng
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