UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG
PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 815 /VHTT-TTCS

Nha Trang, ngày 07 tháng 7 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v hướng dẫn tuyên truyền về đổi mới
căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo
trên đài truyền thanh cơ sở

Kính gửi: UBND các xã, phường.
Thực hiện Công văn số 1531/STTTT-TTBCXB ngày 06/7/2020 của Sở
Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa về việc tuyên truyền về đổi mới căn
bản, toàn diện giáo dục và đào tạo,
Phòng Văn hóa và Thông tin hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền
về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trên đài truyền thanh như sau:
1. Nội dung tuyên truyền:
Thực hiện phát thanh tuyên truyền theo nội dung do Phòng Văn hóa và
Thông tin biên soạn (kèm theo Công văn này).
2. Thời gian tuyên truyền:
Thực hiện tuyên truyền trên Đài truyền thanh bắt đầu từ ngày 25/7 đến
ngày 30/7/2020; giờ phát thanh theo Quy chế của địa phương đã ban hành.
Yêu cầu cán bộ phụ trách Đài các xã, phường cập nhật đầy đủ vào sổ nhật
ký phát thanh của Đài Truyền thanh cơ sở.
Đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên (VBĐT);
- Ban Tuyên giáo Thành ủy (b/c);
- Trưởng phòng;
- Lưu: VT, Trâm.

TRƯỞNG PHÕNG

Đinh Văn Cường
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BÀI TUYÊN TRUYỀN
Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo
(kèm theo Công văn số 815 /VHTT-TTCS ngày 07/7/2020
của Phòng Văn hóa và Thông tin)
Kính thưa: Toàn thể nhân dân thành phố!
Nghị quyết Trung ương 8 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 đã xác định quan
điểm chỉ đạo của Đảng ta trong định hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục
và đào tạo như sau:
1. Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà
nước và của toàn dân. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, được ưu tiên đi
trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội.
2. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là đổi mới những vấn
đề lớn, cốt lõi, cấp thiết, từ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo đến mục tiêu, nội dung,
phương pháp, cơ chế, chính sách, điều kiện bảo đảm thực hiện; đổi mới từ sự
lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đến hoạt động quản trị của các cơ
sở giáo dục-đào tạo và việc tham gia của gia đình, cộng đồng, xã hội và bản thân
người học; đổi mới ở tất cả các bậc học, ngành học.
Trong quá trình đổi mới, cần kế thừa, phát huy những thành tựu, phát triển
những nhân tố mới, tiếp thu có chọn lọc những kinh nghiệm của thế giới; kiên
quyết chấn chỉnh những nhận thức, việc làm lệch lạc. Đổi mới phải bảo đảm tính
hệ thống, tầm nhìn dài hạn, phù hợp với từng loại đối tượng và cấp học; các giải
pháp phải đồng bộ, khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, lộ trình, bước đi phù hợp.
3. Phát triển giáo dục và đào tạo là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi
dưỡng nhân tài. Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức
sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Học đi đôi với hành;
lý luận gắn với thực tiễn; giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và
giáo dục xã hội.
4. Phát triển giáo dục và đào tạo phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế-xã
hội và bảo vệ Tổ quốc; với tiến bộ khoa học và công nghệ; phù hợp quy luật
khách quan. Chuyển phát triển giáo dục và đào tạo từ chủ yếu theo số lượng
sang chú trọng chất lượng và hiệu quả, đồng thời đáp ứng yêu cầu số lượng.
5. Đổi mới hệ thống giáo dục theo hướng mở, linh hoạt, liên thông giữa
các bậc học, trình độ và giữa các phương thức giáo dục, đào tạo. Chuẩn hóa,
hiện đại hóa giáo dục và đào tạo.
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6. Chủ động phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực của cơ chế thị
trường, bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển giáo dục và đào
tạo. Phát triển hài hòa, hỗ trợ giữa giáo dục công lập và ngoài công lập, giữa các
vùng, miền. Ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo đối với các vùng đặc
biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa và các
đối tượng chính sách. Thực hiện dân chủ hóa, xã hội hóa giáo dục và đào tạo.
7. Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế để phát triển giáo dục và đào tạo,
đồng thời giáo dục và đào tạo phải đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế để phát
triển đất nước.
Mục tiêu của việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là nhằm
tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo;
đáp ứng ngày càng tốt hơn công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nhu cầu học
tập của nhân dân. Giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy
tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ
quốc, yêu đồng bào; sống tốt và làm việc hiệu quả. Xây dựng nền giáo dục mở,
thực học, thực nghiệp, dạy tốt, học tốt, quản lý tốt; có cơ cấu và phương thức
giáo dục hợp lý, gắn với xây dựng xã hội học tập; bảo đảm các điều kiện nâng
cao chất lượng; chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa và hội nhập
quốc tế hệ thống giáo dục và đào tạo; giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa và
bản sắc dân tộc. Phấn đấu đến năm 2030, nền giáo dục Việt Nam đạt trình độ
tiên tiến trong khu vực.
Ngày 11/5/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số
628/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày
30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương
8 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, trong đó đã đưa ra 06 nhiệm vụ, giải pháp
chủ yếu như sau:
1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý của
các cấp chính quyền; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bộ, ngành và các cấp
quản lý trong triển khai thực hiện Nghị quyết 29, Kết luận 51 và Nghị quyết 44.
2. Đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, chú trọng giáo dục
nhân cách, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kiến thức pháp luật và ý thức công
dân trong hệ thống giáo dục quốc dân.
3. Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển
kinh tế - xã hội của đất nước và xu hướng hội nhập quốc tế; tiếp tục củng cố và
nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và phân luồng học sinh sau
trung học cơ sở; xây dựng xã hội học tập.
4. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; bảo
đảm các điều kiện cơ bản để thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông và
sách giáo khoa mới.
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5. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý; đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh
tra, giám sát; ngăn chặn, xử lý nghiêm những tiêu cực trong hoạt động giáo dục,
đào tạo.
6. Thực hiện các giải pháp thúc đẩy, nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên
cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các cơ sở giáo dục và đào tạo./.
Phòng Văn hóa và Thông tin biên soạn

