
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LÀO CAI 
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-UBND  Lào Cai, ngày           tháng       năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt các Đề án lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 

thuộc Đề án số 06-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai về 

việc ban hành 18 đề án trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh 

Lào Cai lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020-2025; 

Căn cứ Đề án số 06-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai về đổi 

mới, phát triển, nâng cao chất lượng Giáo dục toàn diện - Nguồn nhân lực - 

Khoa học và công nghệ tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-2025; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 40/TTr-

SGD&ĐT ngày 24/3/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt các Đề án lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc Đề án số 

06-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai về đổi mới, phát triển, nâng 

cao chất lượng Giáo dục toàn diện - Nguồn nhân lực - Khoa học và công nghệ 

tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-2025, gồm: 

1. Đề án Phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo 

viên tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025. 

2. Đề án Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục 

mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025. 

3. Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh giáo dục thông minh, 

giáo dục STEM giai đoạn 2021-2025. 

4. Đề án Phát triển nâng cao chất lượng hệ thống trường phổ thông dân tộc 

nội trú, bán trú giai đoạn 2021-2025. 

5. Đề án Phát triển Trường Trung học phổ thông Chuyên tỉnh Lào Cai giai 

đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. 

(Có các Đề án kèm theo) 

Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành 

liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức, triển khai thực hiện 

các Đề án trên. 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ 

tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh; 

- Các Ban Đảng thuộc Tỉnh ủy; 

- UB MTTQVN và các đoàn thể tỉnh; 

- Các Ban thuộc HĐND tỉnh; 

- Như Điều 3 (QĐ); 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- Báo, Đài PTTH, Cổng TTĐT tỉnh; 

- Trường CĐLC; Phân hiệu ĐHTN; 

- LĐ VPUBND tỉnh; 

- Lưu: VT, TH3, VX(1,2,3). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Trịnh Xuân Trường 
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