
KẾ HOẠCH 

Thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2020 của Chính 

phủ về Triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18 tháng 11 

năm 2019 của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể  phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030  

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-BGDĐT                                   

ngày      tháng      năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 

Thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2020              

của Chính phủ về Triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18 

tháng 11 năm 2019 của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (sau đây 

gọi tắt là Nghị quyết số 12/NQ-CP), Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành 

Kế hoạch thực hiện với những nội dung sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

a) Tổ chức quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết 

số 88/2019/QH14 ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội phê duyệt Đề án 

tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

giai đoạn 2021 - 2030 (Nghị quyết số 88/2019/QH14) và Nghị quyết số 12/NQ-

CP, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động của cán bộ, công chức, viên 

chức, giảng viên, giáo viên, sinh viên, học sinh ngành giáo dục và toàn thể xã 

hội về chủ trương chính sách của Đảng, Quốc hội và Nhà nước đối với phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS và MN) giai 

đoạn 2021 - 2030. 

b) Đảm bảo hoàn thành có chất lượng, đúng tiến độ các mục tiêu, nhiệm 

vụ của Ngành giáo dục được phân công tại Nghị quyết số 12/NQ-CP. 

2. Mục tiêu cụ thể 

a) 100% số trường, lớp học vùng DTTS và MN được xây dựng kiên cố. 
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b) Tỷ lệ học sinh mẫu giáo 5 tuổi đến trường trên 98%, học sinh trong độ 

tuổi tiểu học trên 97%, học sinh trung học cơ sở trên 95%, học sinh trung học 

phổ thông trên 60%. 

c) Giữ vững và phát huy thành quả xóa mù chữ, phổ cập giáo dục mầm 

non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở. Tỷ lệ người từ 

15 tuổi trở lên đọc thông, viết thạo tiếng phổ thông trên 90%. 

d) 100% đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán các trường phổ thông 

dân tộc nội trú (PTDTNT), phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) và các trung 

tâm giáo dục thường xuyên (TTGDTX) được bồi dưỡng nâng cao năng lực về 

các nội dung giáo dục đặc thù và phương pháp giáo dục phù hợp với học sinh 

vùng đồng bào DTTS và MN. 

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Nhiệm vụ và giải pháp chung 

a) Tăng cường sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền và sự tham gia 

của các tổ chức đoàn thể cùng cấp đối với việc triển khai Kế hoạch của Ngành 

Giáo dục thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP. 

b) Chủ trì và phối hợp các bộ, ngành, địa phương liên quan tổ chức rà soát 

các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực giáo dục liên quan vùng đồng 

bào DTTS và MN để đề xuất đưa vào chương trình xây dựng văn bản quy phạm 

pháp luật nhằm sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ kịp thời các văn bản không còn 

phù hợp, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật về lĩnh vực 

giáo dục dân tộc góp phần tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung của 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS 

và MN giai đoạn 2021 - 2030 (Chương trình). 

c) Chủ trì và phối hợp với Ủy ban Dân tộc, Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội, các bộ, ngành, địa phương liên quan xây dựng và triển khai thực hiện 

có hiệu quả Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn 

nhân lực trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021 - 2030. 

d) Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021 - 2030 của Bộ 

GDĐT (Ban chỉ đạo Chương trình). 

đ) Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền nhằm phổ biến, giáo dục nâng cao 

nhận thức về chủ trương chính sách của Đảng, Quốc hội và Nhà nước đối với 

vùng đồng bào DTTS và MN. 
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e) Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính của Chương 

trình. 

2. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 

2.1. Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo đối với vùng đồng bào 

DTTS và MN; giữ vững và phát huy thành quả xóa mù chữ, phổ cập giáo 

dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở  

a) Rà soát, sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục vùng DTTS và MN đảm 

bảo cơ sở khoa học, cơ sở pháp lý, phù hợp với quy hoạch, điều kiện thực tế của 

địa phương và có lộ trình hợp lý; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, đảm bảo 

quyền lợi học tập của học sinh; đáp ứng được các yêu cầu thực hiện chương trình 

giáo dục theo quy định của Bộ GDĐT và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của 

địa phương.   

b) Tập trung chỉ đạo duy trì số lượng học sinh trong độ tuổi đi học; chủ 

động, tích cực phối hợp với các lực lượng xã hội huy động tối đa trẻ em, học 

sinh người DTTS trong độ tuổi đến trường; duy trì sỹ số học sinh, bảo đảm tỷ lệ 

học sinh chuyên cần, giảm tỉ lệ học sinh bỏ học, nghỉ học vào dịp lễ tết, mùa 

vụ,... Tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kĩ năng sống, 

kỹ năng phòng, tránh tai nạn thương tích và phòng ngừa các loại dịch bệnh. Đẩy 

mạnh, chú trọng các biện pháp bảo đảm an toàn trường học, công tác bảo vệ, 

chăm sóc sức khỏe; giáo dục thể chất, hoạt động thể thao nâng cao sức khỏe, 

phát triển tầm vóc đối với trẻ em, học sinh vùng DTTS và MN. 

c) Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy 

và học ở các cơ sở giáo dục theo hướng kiên cố hóa và chuẩn hóa; bảo đảm đầu 

tư xây dựng đủ trường, lớp đáp ứng nhu cầu tới trường của trẻ em và học sinh 

vùng DTTS và MN.  

d) Thực hiện Đề án xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào DTTS và 

MN. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho mọi người về công tác xóa mù chữ 

(XMC); huy động các tổ chức kinh tế, xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cộng 

đồng dân cư có trách nhiệm tham gia công tác XMC tại vùng đồng bào DTTS và 

MN; tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả công tác XMC, giáo dục tiếp tục sau 

khi biết chữ, củng cố vững chắc kết quả XMC. 

e) Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em, học sinh DTTS và dạy tiếng DTTS 

phù hợp với nhu cầu, năng lực và năng khiếu của từng nhóm đối tượng nhằm 

phát triển phẩm chất, năng lực học sinh DTTS và giữ gìn bản sắc văn hóa các 

dân tộc. 

g) Thực hiện có hiệu quả các chính sách đã ban hành đối với giáo dục dân 

tộc; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các chính sách 

hỗ trợ người dạy, người học và cơ sở giáo dục ở vùng DTTS và MN. 
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2.2. Nâng cao chất lượng, mở rộng, đổi mới phương thức và mô hình 

hoạt động của trường PTDTNT, PTDTBT 

a) Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới quy chế tổ chức và 

hoạt động của trường PTDTNT, trường PTDTBT tạo chuyển biến cơ bản về 

chất lượng giáo dục, tạo nguồn đào tạo cán bộ và phát triển nguồn nhân lực có 

chất lượng cho vùng đồng bào DTTS và MN; bảo đảm thực hiện công bằng 

trong tiếp cận giáo dục giữa các vùng, miền và dân tộc. 

b) Chỉ đạo việc rà soát, củng cố và phát triển hợp lý hệ thống các trường 

PTDTNT, trường PTDTBT để bảo đảm tốt việc tổ chức dạy, học và nuôi dưỡng 

học sinh. 

c) Xây dựng và tổ chức thực hiện Tiểu dự án 1 "Đổi mới hoạt động, củng 

cố phát triển các trường PTDTNT, trường PTDTBT và xóa mù chữ cho người 

dân vùng đồng bào DTTS" của Dự án 5 thuộc  Chương trình mục tiêu quốc gia 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021 - 2030. 

2.3. Đổi mới nội dung và phương thức cử tuyển 

Xây dựng Nghị định Quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên 

dân tộc thiểu số (thay thế Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 

2006 của Chính phủ Quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ 

đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và Nghị định số 

49/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 134/2006/NĐ-CP) nhằm đổi mới nội dung, phương 

thức cử tuyển phù hợp với nhu cầu của các địa phương trong giai đoạn mới. 

2.4. Xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách hỗ trợ việc ăn, ở, sinh 

hoạt cho học sinh, sinh viên DTTS và chăm lo đời sống cho đội ngũ giáo 

viên, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở vùng đồng bào DTTS và MN 

a) Nghiên cứu xây dựng tích hợp, điều chỉnh các chính sách về học bổng 

và hỗ trợ chi phí học tập đối với học sinh, sinh viên người DTTS; hỗ trợ bữa 

trưa cho trẻ em, học sinh ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

b) Nghiên cứu xây dựng chính sách hỗ trợ việc ăn ở, đi lại và các phương 

tiện, thiết bị, điều kiện cho học viên học XMC ở vùng đồng bào DTTS và MN. 

c) Bảo đảm bố trí đủ số lượng, cơ cấu và chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo các 

cấp học, bậc học ở vùng DTTS và MN. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ 

quản lý, giáo viên công tác ở các trường PTDTNT, trường PTDTBT để đáp ứng 

yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong giai đoạn mới. 
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d) Tiếp tục rà soát chế độ làm việc và các chính sách tiền lương đối với 

nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục công tác trong các cơ sở giáo dục công lập 

nói chung (đặc biệt là đối với vùng DTTS và MN, vùng có điều kiện kinh tế - xã 

hội đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo) làm cơ sở đề xuất các chính sách tiền 

lương mới phù hợp với vị trí việc làm và tình hình phát triển kinh tế - xã hội. 

e) Ưu tiên bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với đội ngũ giáo viên 

và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đang công tác tại vùng DTTS và MN, vùng có 

điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo.  

2.5.  Công tác thông tin, truyền thông  

a) Chú trọng công tác thông tin, truyền thông về Chương trình.  

b) Tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tấn, truyền thông và báo 

chí để đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm phổ biến, giáo dục và 

nâng cao nhận thức về chủ trương chính sách của Đảng, Quốc hội và Nhà nước 

đối với phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021 - 

2030. 

c) Tổ chức hoặc tham gia các hội nghị, hội thảo, diễn đàn trong nước và 

quốc tế để cập nhật thông tin, tuyên truyền về Chương trình. 

d) Sử dụng các nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài 

nước; bổ sung các cấu phần hoặc hoạt động về thông tin, truyền thông trong kế 

hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo Chương trình. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Nguồn kinh phí thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế 

- xã hội vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021 - 2030. 

2. Nguồn kinh phí chi thường xuyên do nhà nước cấp hàng năm cho các 

cơ sở và các đơn vị của Bộ để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu. 

3. Kinh phí lồng ghép với kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố. 

4. Kinh phí lồng ghép với các chính sách liên quan và các nguồn hợp pháp 

khác. 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban chỉ đạo Chương trình tham mưu Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ 

GDĐT chỉ đạo, quán triệt về việc triển khai thực hiện Kế hoạch. 

2. Cơ quan quản lý giáo dục các cấp, các cơ sở giáo dục và đào tạo ở vùng 

DTTS và MN phối hợp với chính quyền địa phương trong việc xây dựng và 



6 

 

triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình theo giai đoạn và từng năm của đơn 

vị. 

3. Hằng năm, Ban chỉ đạo Chương trình căn cứ vào các mục tiêu, chỉ tiêu 

trong Kế hoạch để đánh giá kết quả thực hiện và gửi báo cáo về các bộ, ngành 

theo quy định. 

4. Bộ GDĐT sẽ tổ chức đánh giá sơ kết thực hiện Chương trình giai đoạn 

2021 - 2025 vào cuối năm 2025 và tổng kết giai đoạn 2021 - 2030 vào cuối năm 

2030. 

5. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc, các 

đơn vị phản hồi về Bộ GDĐT (qua Ban chỉ đạo Chương trình) để có thông tin và 

xử lý kịp thời./. 

 KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Độ 
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