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TT Các Dự án, Tiểu dự án Nội dung chủ yếu 

Phân công thực hiện 

Sản phẩm 

Thời 

gian 

hoàn 

thành 
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 

1 

Dự án 5: Phát triển giáo dục đào 

tạo nâng cao chất lượng nguồn 

nhân lực 

 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

(Vụ GDDT) 

Các bộ, ngành, địa 

phương liên quan và 

Vụ GDTX, KHTC, 

GDTH, GDTrH; 

Cục CSVC, 

NG&CBQLGD 

Dự án 5 và 

các hoạt động 

chi tiết gửi 

UBDT tổng 

hợp 

Quý 

I/2020 

1.1 

 

 

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 

 

 

- Nghiên cứu, xây dựng đề xuất nhu cầu 

đầu tư xây dựng kiên cố hóa trường, lớp 

phục vụ việc giảng dạy, học tập và các 

công trình phụ trợ phục vụ việc nuôi 

dưỡng, chăm sóc, sinh hoạt của học sinh 

các trường PTDTNT, PTDTBT; nâng cao 

năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho cán 

bộ quản lý, giáo viên trường các trường và 

tăng cường các điều kiện hỗ trợ nâng cao 

chất lượng giáo dục nhằm đổi mới hoạt 

động, củng cố và phát triển hợp lý hệ 

thống các trường PTDTNT, PTDTBT;  

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

(Vụ GDDT) 

Các bộ, ngành, địa 

phương liên quan 

và Vụ GDTX, 

KHTC, GDTH, 

GDTrH; Cục 

CSVC, 

NG&CBQLGD 

Báo cáo đề 

xuất Tiểu dự 

án 1 và các 

hoạt động chi 

tiết gửi UBDT 

tổng hợp 

Quý 

I/2020 

 



2 

 

TT Nhiệm vụ Nội dung chủ yếu 

Phân công thực hiện 

Sản phẩm 
Thời gian 

hoàn 

thành Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 

  

- Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả 

công tác XMC, giáo dục tiếp tục sau khi 

biết chữ, mở rộng độ tuổi XMC, củng cố 

vững chắc kết quả XMC, hạn chế mù chữ 

trở lại, trong đó đặc biệt ưu tiên xoá mù 

chữ cho phụ nữ, trẻ em gái ở vùng đặc biệt 

khó khăn, đảm bảo tỉ lệ biết chữ cân bằng 

giữa nam và nữ, góp phần nâng cao chất 

lượng nguồn nhân lực, phát triển kinh tế-xã 

hội của các địa phương vùng đồng bào 

DTTS, MN. 

    

1.2 

Tiểu dự án 2: Bồi dưỡng kiến thức 

dân tộc; đào tạo dự bị đại học, đại 

học và sau đại học đáp ứng nhu cầu 

nhân lực cho vùng DTTS, MN; đào 

tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng 

và cán bộ triển khai ở các cấp  

Các hoạt động thuộc Tiểu dự án 2 

 

Ủy ban Dân 

tộc 

Bộ GDĐT  

(Vụ GDDT) và các 

bộ, ngành liên quan 

Tiểu dự án 2 

và các hoạt 

động chi tiết 

gửi UBDT 

tổng hợp 

 

Quý 

I/2020 

 

 

1.3 

Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo 

dục nghề nghiệp và giải quyết việc 

làm cho thanh niên vùng DTTS, MN  

Các hoạt động thuộc Tiểu dự án 3 

 

Bộ Lao 

động-

Thương binh 

và Xã hội 

Bộ GDĐT  

(Vụ GDDT) và các 

bộ, ngành liên quan 

Tiểu dự án 3 

và các hoạt 

động chi tiết 

gửi UBDT 

tổng hợp 

 

Quý 

I/2020 
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