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Kính gửi:  Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở 

 

Ngày 22/8/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 29-CT/TU về 

tăng cường lãnh đạo các cấp ủy Đảng đối với công tác phổ cập giáo dục, xóa mù 

chữ và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở giai đoạn 2022 - 2030. Nhằm tạo 

sự thống nhất nhận thức trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng; tiếp tục đẩy 

mạnh công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và phân luồng học sinh sau trung học 

cơ sở, góp phần thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 200-KH/TU, ngày 10/7/2019 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW, ngày 

30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng 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, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. 

Thực hiện Công văn số 1461-CV/BTGTU, ngày 06/9/2022 của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác tuyên truyền Chỉ thị số 29-CT/TU của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và phân luồng học 

sinh sau trung học cơ sở giai đoạn 2022 - 2030; Ban Thường vụ Đảng ủy khối Cơ 

quan - Doanh nghiệp tỉnh yêu cầu cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở thực hiện tốt một 

số nội dung sau: 

1. Chỉ đạo, quán triệt, tuyên truyền những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 29-

CT/TU về tăng cường lãnh đạo các cấp ủy Đảng đối với công tác phổ cập giáo dục, 

xóa mù chữ và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở giai đoạn 2022 - 2030 đến 

cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nhằm nâng cao nhận 

thức về sự cần thiết, tầm quan trọng của công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và 

phân luồng học sinh sau trung học cơ sở trong giai đoạn hiện nay; xác định công 

tác chăm lo giáo dục là nhiệm vụ của các cấp, các ngành, các đoàn thể, của mọi gia 

đình và toàn xã hội; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện 

quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả việc đẩy mạnh phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tạo nền 

tảng dân trí vững chắc để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần thực 

hiện thành công mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2030. 

2. Đối với cấp ủy cơ sở: Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo, Đảng bộ Trường 

Cao đẳng Nghề và Chi bộ Trung tâm GDTX - Hướng nghiệp tỉnh triển khai tuyên 

truyền thực hiện tốt các nội dung chủ yếu, cụ thể: 
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- Tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung các cơ chế, chính sách liên quan đến 

công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và phân luồng học sinh sau trung học cơ 

sở; tiếp tục đề ra các giải pháp hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, có 

biện pháp quyết liệt giảm thiểu học sinh lưu ban, bỏ học. 

 - Thường xuyên củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của 

Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục, Xóa mù chữ các cấp. Tăng cường chỉ đạo các cơ sở 

giáo dục trong tỉnh chủ động, tích cực chuẩn bị các điều kiện thực hiện hiệu quả, 

chất lượng việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông đảm bảo lộ trình, kế 

hoạch đề ra. Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ cập 

giáo dục mầm non, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở, 

nhất là những vùng có điều kiện khó khăn, vùng sâu, vùng xa. 

- Tập trung đẩy mạnh thực hiện công tác xóa mù và giáo dục tiếp tục sau khi 

biết chữ (chống tái mù chữ); đổi mới công tác vận động, quản lý và tổ chức lớp 

phù hợp với tình hình thực tế, chú trọng đối tượng là người mù chữ vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi; có chính sách thu hút, khuyến khích sự tham gia của 

các tổ chức, cá nhân vào công tác xóa mù chữ.  

- Đẩy mạnh công tác phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở 

theo hướng tăng tỷ lệ học sinh học nghề ở các trường trung cấp chuyên nghiệp, 

trung cấp nghề; đồng thời tăng cường đầu tư, nâng cấp cở sở vật chất cho các cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để học sinh được liên thông lên các 

cấp học cao hơn. 

- Nâng cấp năng lực đào tạo nghề, quy hoạch mạng lưới của các cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp đảm bảo tính khoa học, chủ động được một phần nhân lực lao 

động có chất lượng cao cho tỉnh; triển khai và thực hiện tốt các chương trình, kế 

hoạch về dạy nghề, giải quyết việc làm, các cơ chế, chính sách hỗ trợ cho người 

học thuộc đối tượng chính sách, đặc biệt là các địa phương có điều kiện kinh tế - 

xã hội còn khó khăn. 

Yêu cầu cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở quan tâm triển khai thực hiện. 

(Đảng ủy Khối gửi kèm Chỉ thị số 29-CT/TU, ngày 22/8/2022 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy qua mail các chi, đảng bộ cơ sở).  

 

Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 

- Thường trực Đảng ủy Khối, 

- Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, 

- Lưu VP, Ban Tuyên giáo Đảng ủy. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 
 

Trần Văn Bắc 
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