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QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Đề án thí điểm mở lớp học Chương trình giáo dục thường xuyên 

cấp trung học phổ thông kết hợp liên kết đào tạo trung cấp nghề cho học sinh 
tốt nghiệp trung học cơ sở tại xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

 

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

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2019; 

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27/11/2014; 

Căn cứ Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành 

Trung ương Đảng (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”; 

Căn cứ Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội về 

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;  

Căn cứ Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ về đẩy 

mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định 

hướng đến năm 2030; 

Căn cứ Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14//1/2011 của Chính phủ về 

công tác dân tộc; Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ 

quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo 

dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; 

Căn cứ Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 10/9/2015 của Thủ tướng Chính 

phủ về phê duyệt chỉ tiêu thực hiện mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng 

bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015;Quyết 

định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Chính phủ về chính sách nội trú 

đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp; 
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Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 181/TTr-SGDĐT 

ngày 25/10/2021 về việc đề nghị ban hành Đề án thí điểm mở lớp học Chương 

trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông kết hợp liên kết đào tạo 

trung cấp nghề cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tại xã Yên Lâm, huyện 

Hàm Yên. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành Đề án thí điểm mở lớp học Chương trình giáo dục 

thường xuyên cấp trung học phổ thông kết hợp liên kết đào tạo trung cấp nghề 

cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tại xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên, với nội 

dung chính như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung  

Duy trì vững chắc kết quả phổ cập giáo dục, tăng tỷ lệ phân luồng học sinh 

sau trung học cơ sở (THCS); học sinh được lựa chọn, theo học ngành nghề phù 

hợp với năng lực bản thân, điều kiện kinh tế gia đình, nhu cầu của thị trường lao 

động; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng giáo dục, chăm sóc học 

sinh người dân tộc thiểu số xã Yên Lâm. 

2. Mục tiêu cụ thể 

Giai đoạn 2021-2024: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường 

xuyên (GDNN-GDTX) huyện Hàm Yên mở 03 lớp với khoảng 130 học sinh  

học Chương trình giáo dục thường xuyên (GDTX) cấp trung học phổ thông 

(THPT) kết hợp liên kết đào tạo Trung cấp nghề tại trường Phổ thông dân tộc 

bán trú Trung học cơ sở Yên Lâm để tăng tỷ lệ phân luồng học sinh sau THCS xã 

Yên Lâm từ 9,8% lên 56,3% và duy trì ổn định các năm tiếp theo. 

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Công tác tuyên truyền 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ , 

công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn xã về mục đích, ý nghĩa, tầm quan 

trọng của giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng để phát triển nguồn 

nhân lực với cơ cấu phù hợp nhu cầu của địa phương, tạo cơ hội được học tập 

suốt đời cho người dân, góp phần ổn định an ninh, chính trị trên địa bàn. Đa dạng 

hóa các hoạt động tuyên truyền, tổ chức tư vấn, cung cấp thông tin về thị trường 

lao động và việc làm, các yêu cầu của nghề đối với người lao động, các cơ sở sử 

dụng lao động, mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để học sinh định 

hướng lựa chọn phân luồng. 
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2. Đảm bảo các điều kiện tổ chức lớp học  

a) Về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học 

- Đầu tư xây dựng cho Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở 

(PTDTBT THCS) Yên Lâm: 05 phòng học bộ môn, 10 phòng ở bán trú, 02 công 

trình vệ sinh, nước sạch; mua sắm 21 danh mục thiết bị phục vụ công tác bán trú còn 

thiếu để đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy học (chi tiết theo biểu số 01, 02 kèm theo). 

- Đầu tư 03 bộ thiết bị dạy học Chương trình GDTX cấp THPT cho Trung 

tâm GDNN-GDTX huyện Hàm Yên đối với các khối lớp để đáp ứng yêu cầu 

giảng dạy, học tập (Chi tiết theo biểu số 03 kèm theo). 

- Trang thiết bị đào tạo nghề do cơ sở giáo dục nghề nghiệp liên kết đào tạo 

trung cấp nghề cung ứng. 

b)  Về giáo viên 

- Tiếp tục hợp đồng thỉnh giảng giáo viên đang công tác tại các trường 

THPT trên địa bàn để tổ chức triển khai dạy học Chương trình GDTX cấp THPT 

đối với Trung tâm GDNN-GDTX huyện Hàm Yên, cụ thể: 01 giáo viên dạy Ngữ 

văn; 01 giáo viên dạy Lịch sử; 01 giáo viên dạy Địa lý; 01 giáo viên dạy Hóa 

học; 01 giáo viên dạy Sinh học; 01 giáo viên dạy Giáo dục công dân. 

- Từng bước đảm bảo số biên chế giáo viên dạy văn hoá Chương trình 

GDTX cấp THPT còn thiếu và trình độ giáo viên đạt chuẩn theo Luật Giáo dục 

2019 đối với Trung tâm GDNN-GDTX huyện Hàm Yên. 

- Giáo viên đào tạo nghề do cơ sở giáo dục nghề nghiệp liên kết đào tạo 

trung cấp nghề chịu trách nhiệm thực hiện. 

c) Nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc học sinh bán trú 

Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh bán trú, thành 

lập tổ quản lý học sinh bán trú; tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh ở bán trú tại 

trường (bao gồm học sinh THCS và học sinh theo học Chương trình GDTX cấp 

THPT kết hợp học Trung cấp nghề); hợp đồng biên chế nấu ăn với định mức khoán 

kinh phí theo quy định tại Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh. 

d) Đảm bảo các cơ chế chính sách cho học sinh 

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách cho học sinh theo học 

Chương  trình GDTX cấp THPT kết hợp học Trung cấp nghề theo Nghị định số 

81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý 

học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách 

miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào 

tạo; Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Chính phủ về chính 

sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp (chi tiết theo biểu 

số 04 kèm theo). 

- Tiếp tục rà soát, nghiên cứu, kiến nghị, đề xuất sửa đổi bổ sung các quy 

định liên quan đến chế độ chính sách của người học.  
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3. Nâng cao chất lượng giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân 

luồng học sinh sau THCS 

- Hằng năm, tuyển sinh từ 40-45 học sinh, đến năm 2024 phấn đấu có 03 

lớp với khoảng 130 học sinh, cụ thể như sau: 

Năm học 
Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Tổng 

Lớp HS Lớp HS Lớp HS Lớp HS 

2021-2022 1 40     1 40 

2022-2023 1 45 1 40   2 95 

2023-2024 1 45 1 45 1 40 3 130 

- Triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình Giáo dục hướng nghiệp, hoạt 
động trải nghiệm trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Tổ chức các hoạt 

động giáo dục hướng nghiệp gắn với các hoạt động trải nghiệm thực tiễn (hoạt 
động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của địa phương); tích hợp nội dung hướng 

nghiệp vào trong chương trình các môn học và hoạt động giáo dục nhà trường; 
tăng cường phối hợp giữa trường THCS với các Trung tâm GDNN-GDTX, các 

doanh nghiệp và làng nghề truyền thống trong hoạt động giáo dục hướng nghiệp 
cho học sinh. 

- Tổ chức rà soát, đánh giá đúng nhu cầu lựa chọn nghề của người học tại xã 
Yên Lâm để xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo trung cấp nghề (Hàn, Quản 
lý kinh doanh nông nghiệp, Kỹ thuật xây dựng) bảo đảm chất lượng, hiệu quả, học 

viên sau khi ra trường đáp ứng yêu cầu về tay nghề và kỹ luật lao động khi làm 
việc tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong và ngoài tỉnh. 

- Tổ chức tư vấn, hỗ trợ học sinh sau tốt nghiệp tìm kiếm việc làm đảm bảo 
phù hợp với năng lực, kỹ năng ngành nghề được đào tạo; được vay vốn tín dụng 
ưu đãi từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm để thực hiện phương án sản xuất, kinh 

doanh tự tạo việc làm cho bản thân. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN  

1. Tổng nguồn vốn thực hiện kế hoạch: 10.787 triệu đồng, chia ra: 

- Nguồn vốn ngân sách Trung ương 6.529 triệu đồng, chiếm 60,5%, trong 
đó: Đầu tư xây dựng: 6.260 triệu đồng; mua sắm thiết bị phục vụ công tác nội 

trú: 269 triệu đồng (Nguồn vốn đã được phê duyệt theo Kế hoạch số 
83/KH-UBND ngày 25/5/2021 về phát triển hệ thống trường Phổ thông dân tộc 

nội trú, bán trú giai đoạn 2021-2025). 

- Nguồn vốn ngân sách tỉnh 815 triệu đồng, chiếm 7,6%, chia ra: Mua sắm 
03 bộ thiết bị dạy học văn hoá 600 triệu đồng; hỗ trợ tiền ăn cho học sinh 215 

triệu đồng (Nguồn vốn mua sắm trang tiết bị dạy học văn hoá đã được phê duyệt 
theo Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh 
trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025”). 
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- Nguồn vốn ngân sách huyện: 560 triệu đồng, chiếm 5,2%, chia ra: Chi trả chế 
độ chính sách cho giáo viên: 216 triệu đồng; chi trả chế độ chính sách cho học 

sinh: 334 triệu đồng. 

 - Nguồn vốn cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trung cấp nghề chi trả chế 

độ chính sách cho học sinh: 2.883 triệu đồng, chiếm 26,7%. 

 2. Phân kì nguồn vốn 

 - Năm 2021: 7.151 triệu đồng. 

 - Năm 2022: 1.910 triệu đồng. 

- Năm 2023: 1.725 triệu đồng. 

(Chi tiết theo biểu số 05 kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Giáo dục và Đào tạo 

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, 

giám sát việc tổ chức thực hiện Đề án; kịp thời tham mưu, đề xuất những nội 

dung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

 Giao chỉ tiêu tuyển sinh cho các trường THPT, Trung tâm GDTX-HN tỉnh, 

Trung tâm GDNN-GDTX các huyện đảm bảo tỷ lệ phân luồng học sinh sau 

THCS; chỉ đạo các trường THPT trên địa bàn huyện Hàm Yên cử giáo viên hỗ trợ 

giảng dạy cho Trung tâm GDNN-GDTX huyện Hàm Yên để thực hiện nhiệm vụ 

của Đề án. 

Đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo tham mưu với Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

Nghị định 116/2016/NĐ-CP (bổ sung đối tượng học sinh DTTS ở thôn, bản, xã 

đặc biệt khó khăn học tại Trung tâm GDNN-GDTX được hỗ trợ tiền ăn 40% 

lương cơ sở/tháng, hỗ trợ tiền ở 10% lương cơ sở/ tháng, hỗ trợ gạo 15kg/tháng) 

như đối với học sinh học tại các trường THPT.  

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

Chỉ đạo Trung tâm GDNN-GDTX huyện Hàm Yên liên kết với Trường Cao 

đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho 

hoạt động giáo dục nghề nghiệp để tổ chức mở lớp đào tạo trung cấp nghề; hướng 

dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện đảm bảo các chính sách hỗ trợ của 

nhà nước và của địa phương cho người học; phối hợp với các doanh nghiệp, người 

sử dụng lao động và các cơ quan có liên quan dự báo nhu cầu tuyển dụng lao động 

để hỗ trợ người học sau khi tốt nghiệp lựa chọn việc làm phù hợp. 

Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện 

đào tạo, quản lý người học và thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người học, kịp 

thời chấn chỉnh, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong tổ chức triển khai 

thực hiện phân luồng học sinh. 

 



6 

 
 

Đề xuất Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu chỉnh sửa, bổ 

sung Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (cho học sinh, 
sinh viên người dân tộc thiểu số đang theo học tại các cơ sở đào tạo nghề được tiếp 

tục thụ hưởng hỗ trợ học bổng do gia đình thoát khỏi hộ nghèo, hộ cận nghèo).  

3. Sở Nội vụ: Thẩm định đề nghị điều chỉnh, bổ sung số lượng người làm 

việc cho Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Hàm 

Yên theo quy định của pháp luật và phù hợp với thực trạng số lượng người làm 

việc của tỉnh. 

4. Sở Tài chính: Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh nguồn kinh phí thực 

hiện các nội dung của Đề án bảo đảm đúng quy định và phù hợp với khả năng cân 

đối ngân sách địa phương; hướng dẫn việc sử dụng, thanh toán, quyết toán kinh 

phí theo các quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định của pháp luật 

hiện hành. 

5. Sở Kế hoạch Đầu tư: Căn cứ Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm và 

hằng năm giai đoạn 2021-2025 của tỉnh, chủ trì, phối hợp với các ngành và Ủy 

ban nhân dân huyện, thành phố tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh lồng ghép, 

cân đối, bố trí vốn đầu tư đảm bảo theo quy định. 

6. Ban Dân tộc tỉnh 

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ngành, và Ủy ban nhân dân 

huyện phân bổ, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc  thực hiện nguồn vốn đầu tư 

cho Trường PTDTBT THCS Yên Lâm theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2021-2030 

đảm bảo theo các quy định hiện hành của Luật Ngân sách Nhà nước. 

Tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức cho đồng bào các 
dân tộc về công tác giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng, ưu điểm mô 

hình học Chương trình GDTX cấp THPT kết hợp học trung cấp nghề cho học sinh 

sau THCS trong việc phát triển kinh tế hộ gia đình, nâng cao chất lượng nguồn 

nhân lực đồng bào dân tộc thiểu số. 

7. Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên 

Căn cứ nội dung Đề án và điều kiện địa phương để xây dựng kế hoạch tổ 

chức triển khai thực hiện Đề án theo đúng quy định, đảm bảo hiệu quả, phù hợp. 

Chỉ đạo chính quyền cơ sở phối hợp với các tổ chức đoàn thể, tuyên truyền, vận 

động sự ủng hộ tham gia của nhân dân xã Yên Lâm thực hiện Đề án; đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và 

nhân dân trên địa bàn huyện về công tác giáo dục hướng nghiệp định hướng phân 

luồng học sinh sau THCS. 

Rà soát số lượng người làm việc đang giao cho các đơn vị sự nghiệp thuộc 

Ủy ban nhân dân huyện quản lý, xem xét, điều chỉnh, bổ sung biên chế giáo viên 

dạy văn hoá cho Trung tâm GDNN-GDTX, để mở rộng quy mô tuyển sinh, nâng 

cao hiệu quả hoạt động. 
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Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho trường PTDTBT THCS Yên Lâm theo 

Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 25/5/2021 và Quyết định phân bổ vốn của Ủy 

ban nhân dân tỉnh; tổ chức mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác bán trú, trang 

thiết bị dạy học văn hóa cho Trường PTDTBT THCS Yên Lâm, Trung tâm 

GDNN-GDTX huyện Hàm Yên đảm bảo theo đúng quy định. Thực hiện chế độ 

chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh thuộc diện được hưởng 

chính sách chế độ theo đúng quy định (Đối với học sinh thuộc diện được hưởng 

chính sách chế độ trong thời gian học chưa hưởng và thôi hưởng chính sách hỗ 

trợ theo Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng 

Chính phủ. Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên lập dự toán trình Ủy ban nhân 

tỉnh xem xét bổ sung kinh phí thực hiện hỗ trợ cho học sinh theo quy định chính 

sách chế độ hiện hành). 

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Trung tâm GDNN-GDTX huyện Hàm Yên, 

Trường PTDTBT THCS Yên Lâm phối hợp triển khai thực hiện Đề án; chi trả 

đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học 

sinh đảm bảo chính xác, đúng đối tượng thụ hưởng. 

8. Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang 

Hoàn thiện các thủ tục đề nghị Tổng cục giáo dục nghề nghiệp cấp giấy 

phép liên kết hoạt động giáo dục nghề nghiệp với Trung tâm GDNN-GDTX 

huyện Hàm Yên, để liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo. 

Phối hợp Trung tâm GDNN-GDTX huyện Hàm Yên tổ thực hiện chương 

trình đào tạo trung cấp nghề; thực hiện chế độ chính sách cho học sinh theo đúng 

quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; người đứng đầu cơ quan, đơn vị 

thuộc và trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 

Hàm Yên; Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 
- UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 
- Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các PCT UBND tỉnh; 
- Như Điều 3; 
- Các PCVP UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, THVX (Bắc). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
 
 

Hoàng Việt Phương 
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