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  VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Trang 

03-4-2019 Quyết ñịnh số 18/2019/Qð-UBND “Sửa ñổi, bổ sung một số 
ñiều của Quy ñịnh ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 
60/2017/Qð-UB ND ngày 11 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh quy ñịnh một số vấn ñề trong thực hiện nếp sống 
văn minh ñô thị và nông thôn trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
giai ñoạn 2017 - 2020”. 
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05-4-2019 Quyết ñịnh số 19/2019/Qð-UBND ñiều chỉnh, bổ sung một số 
nội dung tại Bảng giá ñất trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
áp dụng trong thời gian 05 năm (2015 - 2019). 

05 

  VĂN BẢN PHÁP LUẬTKHÁC  

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

03-4-2019 Quyết ñịnh số 839/Qð-UBND về việc công nhận ñiểm du lịch 
Trung tâm Văn hóa Huyền Trân. 

08 

04-4-2019 Quyết ñịnh số 866/Qð-UBND phê duyệt Kế hoạch phát triển 
giáo dục mầm non giai ñoạn 2019 - 2025. 
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                         Tỉnh Thừa Thiên Huế 
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 
 

    ỦY BAN NHÂN DÂN 
 TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 18/2019/Qð-UBND               Thừa Thiên Huế, ngày 03 tháng 4 năm 2019 

 
QUYẾT ðỊNH 

“Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy ñịnh ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 
60/2017/Qð-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh  

quy ñịnh một số vấn ñề trong thực hiện nếp sống văn minh ñô thị và nông thôn 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2017 - 2020” 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Quyết ñịnh 308/2005/Qð-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang 
và lễ hội; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Văn hóa và Thể thao. 

QUYẾT ðỊNH: 

 ðiều 1. Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy ñịnh ban hành kèm theo 
Quyết ñịnh số 60/2017/Qð-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
quy ñịnh một số vấn ñề trong thực hiện nếp sống văn minh ñô thị và nông thôn trên 
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2017 - 2020. 

 1. ðiều 4 ñược sửa ñổi, bổ sung như sau: 

“ðiều 4. Xây dựng và thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa 

1. ðẩy mạnh tuyên truyền nhân dân thực hiện nếp sống văn minh ñô thị và 
nông thôn trên các phương tiện thông tin ñại chúng và bằng nhiều hình thức: cổ ñộng 
trực quan, họp thôn, tổ dân phố, sinh hoạt của các tổ chức ñoàn thể, quần chúng nhân dân. 

2. Các cơ quan, ñơn vị, doanh nghiệp, hộ dân treo cờ ðảng, cờ Tổ quốc trong 
các ngày Lễ, Tết và các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của ñất nước và 
ñịa phương ñúng quy ñịnh. 
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3. Giữ gìn xanh, sạch, ñẹp các di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật; công viên, 
các công trình công cộng. 

4. Bảo tồn và phát huy các hình thức sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao 
truyền thống và thuần phong mỹ tục của các ñịa phương. 

5. Thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy ước xây dựng gia ñình văn hóa, làng, 
thôn, bản, tổ dân phố văn hóa; cơ quan, ñơn vị, doanh nghiệp văn hóa. 

6. Vận ñộng cán bộ, công chức, viên chức và người dân thực hiện tang lễ không quá 
03 ngày; hạn chế rải vàng mã trên tuyến ñường ñưa tang. 

7. Tổ chức lễ cưới, lễ tang, lễ hội và các sinh hoạt xã hội khác văn minh, lành mạnh, 
ñảm bảo an ninh trật tự, an toàn, tiết kiệm. 

8. Giao tiếp, ứng xử có văn hóa, văn minh, lịch sự. Sử dụng trang phục lịch sự 
khi ñến những nơi trang nghiêm, các ñiểm di tích lịch sử, văn hóa. 

9. Nghiêm cấm các hành vi sau: 

a) Lợi dụng lễ hội ñể tổ chức các hoạt ñộng bói toán, cờ bạc dưới mọi hình thức; 

b) Phục hồi các hủ tục lạc hậu trong ñám cưới, ñám tang và lễ hội; 

c) Kinh doanh, lưu hành, phổ biến xuất bản phẩm ñồi trụy, mê tín dị ñoan. 

d) Làm hoen bẩn trụ sở cơ quan, tổ chức, trường học, bệnh viện; làm hư hại hoa, 
cây cối, thảm cỏ công viên, vườn hoa ở các nơi công cộng.” 

2. Khoản 5 ðiều 6, ñược sửa ñổi, bổ sung như sau: 

“5. Nghiêm cấm các hành vi sau: 

a) Lấn chiếm lòng, lề ñường, hè phố, mặt cầu làm nơi ñể xe, rửa xe, trông 
giữ xe, buôn bán, kinh doanh, họp chợ, tập kết vật liệu xây dựng gây cản trở giao thông; 

b) ðeo bám du khách ñể ăn xin, bán hàng tại các ñiểm tham quan du lịch, bến xe, 
bến thuyền, chợ, khách sạn, nhà hàng, các ñiểm sinh hoạt văn hóa, tâm linh, nơi tổ chức 
lễ hội. 

c) Vượt ñèn ñỏ, ñi sai làn ñường, không ñội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, 
ñiều khiển phương tiện tham gia giao thông khi ñã sử dụng chất kích thích; 

d) Sử dụng các loại phương tiện tự chế ñể chở hàng hóa lưu thông trên ñường. 

ñ) ðá bóng, ñá cầu, chơi cầu lông hoặc các hoạt ñộng khác trên ñường, vỉa hè 
gây ảnh hưởng trật tự an toàn giao thông.” 

ðiều 2. Bãi bỏ các nội dung quy ñịnh tại Khoản 9 và các ñiểm a, b, e Khoản 10 
ðiều 4; ñiểm c Khoản 5 ðiều 6 của Quyết ñịnh số 60/2017/Qð-UBND. 

ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2019.” 
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ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc các sở: Văn hóa và 
Thể thao, Tư pháp; Giám ñốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế và các tổ chức, cá nhân có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

          
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

      KT. CHỦ TỊCH 
      PHÓ CHỦ TỊCH 

 
   Nguyễn Dung 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
    ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 19/2019/Qð-UBND 

   
   Thừa Thiên Huế, ngày 05 tháng 4 năm 2019 

 
QUYẾT ðỊNH 

ðiều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Bảng giá ñất trên ñịa bàn  
tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 05 năm (2015 - 2019) 

   

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật ðất ñai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 44/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 
Quy ñịnh về giá ñất; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 104/2014/Nð-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ 
quy ñịnh về khung giá ñất; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 01/2017/Nð-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ 
sửa ñổi, bổ sung một số Nghị ñịnh quy ñịnh chi tiết thi hành Luật ðất ñai; 

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường quy ñịnh chi tiết phương pháp ñịnh giá ñất; xây dựng, ñiều chỉnh bảng 
giá ñất; ñịnh giá ñất cụ thể và tư vấn xác ñịnh giá ñất và Quyết ñịnh số 1351/Qð-BTNMT 
ngày 04 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ñính chính Thông tư số 
36/2014/TT-BTNMT; 

 Căn cứ Nghị quyết số 01/2019/NQ-HðND ngày 25 tháng 3 năm 2019 của 
Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về ñiều chỉnh, bổ sung Bảng giá ñất trên 
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 05 năm (2015 - 2019); 

 Căn cứ Quyết ñịnh số 75/2014/Qð-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá ñất trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng 
trong thời gian 5 năm (2015 - 2019); 

Căn cứ Quyết ñịnh số 37/2016/Qð-UBND  ngày 01 tháng 6 năm 2016 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ñiều chỉnh, bổ sung giá ñất ở tại các khu quy hoạch, 
khu ñô thị mới của Bảng giá ñất trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong 
thời gian 5 năm (2015 - 2019) ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 75/2014/Qð-UBND 
ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 53/2017/Qð-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2017 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh ñiều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Bảng giá ñất trên 
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 5 năm (2015 - 2019) ban hành 
kèm theo Quyết ñịnh số 75/2014/Qð-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh; 



06 CÔNG BÁO/Số 19/Ngày 13-4-2019

 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 
89/TTr-STNMT-KHTC ngày 25 tháng 3 năm 2019. 

 
QUYẾT ðỊNH: 

 
ðiều 1. ðiều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Bảng giá ñất trên ñịa bàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 05 năm (2015 - 2019) (viết tắt là Bảng giá ñất 
05 năm) ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 75/2014/Qð-UBND ngày 22/12/2014 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể như sau:  

1. ðiều chỉnh khoản 1 ðiều 14 Bảng giá ñất 05 năm - Giá ñất ở tại ñô thị, 
thành phố Huế 

ðơn vị tính: ðồng/m2 

LOẠI ðƯỜNG PHỐ 
ðiều chỉnh 

Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 

ðƯỜNG PHỐ LOẠI 5 
Nhóm ñường 5A 4.680.000 2.040.000 1.270.000 1.030.000 
Nhóm ñường 5B 4.200.000 1.840.000 1.160.000 950.000 
Nhóm ñường 5C 3.320.000 1.670.000 1.030.000 950.000 
Nhóm ñường có tên còn lại 1.900.000 1.110.000 880.000 790.000 

2. Bổ sung Phụ lục 1 ðiều 14 Bảng giá ñất 05 năm - Giá ñất ở tại thành phố Huế 

TT Tên ñường ðiểm ñầu  ðiểm cuối Loại ñường 

1 Cần Vương Nguyễn Văn Linh ðường Quy hoạch 5B 
2 Phạm Thận Duật Nguyễn Văn Linh ðường Quy hoạch 5C 

3. ðiều chỉnh, bổ sung ðiều 19 Bảng giá ñất 05 năm - Giá ñất ở tại các khu quy hoạch, 
khu dân cư mới trên ñịa bàn thành phố Huế 

ðơn vị tính: ðồng/m2 

Phường, Khu quy hoạch, Mặt cắt ñường 
(tính cả vỉa hè) 

Loại ñường ðơn giá 

Phường An Hòa và phường Hương Sơ 

Khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc Hương Sơ (khu vực 1 và khu vực 2) 
ðường từ 24,5m trở lên 5A  4.680.000  
ðường từ 20,0m ñến 24,0m 5B 4.200.000  
ðường từ 17,0m ñến 19,5m  5C 3.320.000  
ðường từ 14,0m ñến 16,5m   2.610.000  
ðường từ 13,5m trở xuống  Nhóm ñường còn lại 1.900.000  
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ðiều 2. Các lô ñất, thửa ñất ñã ñược quy ñịnh giá tại Quyết ñịnh số 75/2014/Qð-UBND 
ngày 22/12/2014, Quyết ñịnh số 37/2016/Qð-UBND ngày 01/6/2016, Quyết ñịnh số 
53/2017/Qð-UBND ngày 27/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 
nay có quy ñịnh giá trong Quyết ñịnh này thì áp dụng giá ñược ban hành theo 
Quyết ñịnh này. 

ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2019. 

ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành 
cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế; các tổ chức, 
cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Phan Thiên ðịnh 
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 839/Qð-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Thừa Thiên Huế, ngày 03 tháng 4 năm 2019 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc công nhận ñiểm du lịch Trung tâm Văn hóa Huyền Trân 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Du lịch số 07 ngày 19 tháng 6 năm 2017;  

Căn cứ Nghị ñịnh số 168/2017/Nð-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật Du lịch; 

Căn cứ Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật Du lịch; 

Xét ñề nghị của Sở Du lịch tại Tờ trình số 273/TTr-SDL ngày 26 tháng 3 năm 2019, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Công nhận ñiểm du lịch: 

TRUNG TÂM VĂN HÓA HUYỀN TRÂN 

151 Thiên Thai, phường An Tây, thành phố Huế 

ðiều 2. Trách nhiệm quản lý ñiểm du lịch: 

1. ðơn vị quản lý ñiểm du lịch Trung tâm Văn hóa Huyền Trân có trách nhiệm 
thực hiện việc tổ chức quản lý, khai thác, phát triển ñiểm du lịch theo ñúng quy ñịnh 
của Luật Du lịch và các văn bản pháp luật có liên quan. 

2. Các Sở, ngành: Du lịch, Văn hóa và Thể thao, Giao thông Vận tải, Công an 
thành phố Huế, UBND thành phố Huế, có trách nhiệm hướng dẫn UBND phường An Tây 
tổ chức quản lý, khai thác, phát triển ñối với ñiểm du lịchTrung tâm Văn hóa Huyền Trân 
ñảm bảo hiệu quả, bền vững. 

ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
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ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc các Sở, ngành: Du lịch, 
Văn hóa và Thể thao, Giao thông vận tải, Công an thành phố Huế, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân thành phố Huế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường An Tây và các cơ quan, 
tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

Nguyễn Dung 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

     

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 866/Qð-UBND          Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 4 năm 2019 

       
 

QUYẾT ðỊNH 
Phê duyệt Kế hoạch phát triển giáo dục mầm non giai ñoạn 2019 - 2025  

 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Quyết ñịnh số 1677/Qð-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt ðề án phát triển Giáo dục mầm non giai ñoạn 2018 - 2025;  
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Giáo dục và ðào tạo, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Phê duyệt Kế hoạch “Phát triển Giáo dục mầm non giai ñoạn 2019 - 2025” 
(sau ñây gọi tắt là Kế hoạch) với những nội dung chủ yếu như sau: 

I. MỤC TIÊU  
1. Mục tiêu chung 
Củng cố, phát triển mạng lưới trường, lớp phù hợp với ñiều kinh tế - xã hội 

chung của tỉnh và từng huyện, thị xã và thành phố Huế, ñáp ứng nhu cầu ñến trường 
của trẻ em, theo hướng chuẩn hóa, hiện ñại hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế. 
ða dạng hóa các phương thức, nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục 
trẻ em theo hướng ñạt chuẩn chất lượng giáo dục mần non khu vực và quốc tế; 
củng cố, duy trì và nâng cao phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, chuẩn bị 
tốt cho trẻ vào học lớp một, phát triển giáo dục mầm non cho trẻ em dưới 5 tuổi. 

2. Mục tiêu cụ thể 
a) Giai ñoạn từ nay ñến 2020 
- Về quy mô, mạng lưới trường, lớp 
Mạng lưới trường lớp ñược củng cố, mở rộng, ñủ năng lực huy ñộng trẻ em 

ñến trường, phát triển các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập. Phấn ñấu ñến 
năm 2020, toàn tỉnh có ít nhất 34,5 % trẻ em ñộ tuổi nhà trẻ, 93,5%  trẻ em ñộ tuổi 
mẫu giáo, trong ñó hầu hết trẻ mẫu giáo 5 tuổi ñược ñến trường, tỷ lệ huy ñộng trẻ em 
trong các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập chiếm từ 25% trở lên; 

- Về chất lượng giáo dục, chăm sóc trẻ 
Phấn ñấu ñến năm 2020, toàn tỉnh có ít nhất 99,5%  nhóm, lớp ñược học 2 buổi/ngày, 

tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm bình quân 0,4%/năm, tỷ lệ trẻ em 
suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm bình quân 0,3%/năm, tỷ lệ trẻ em béo phì - thừa cân 
ñược khống chế; 

- Về ñội ngũ giáo viên  
Phấn ñấu ñến năm 2020, toàn tỉnh có ít nhất 85% giáo viên có trình ñộ 

Cao ñẳng sư phạm mầm non trở lên, 90% giáo viên ñạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên 
từ mức ñộ khá trở lên; 
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- Về cơ sở vật chất trường lớp 

Bảo ñảm tỷ lệ 01 phòng học/lớp (nhóm); tỷ lệ phòng học kiên cố ñạt tối thiểu 
75% trở lên; có ít nhất 50% trường mầm non ñạt chuẩn quốc gia; 

- Về kiểm ñịnh chất lượng giáo dục 

Phấn ñấu ñến năm 2020, toàn tỉnh có 100% trường mầm non hoàn thành tự 
ñánh giá, trong ñó có ít nhất 89% số trường mầm non ñược công nhận ñạt tiêu chuẩn 
kiểm ñịnh chất lượng giáo dục. 

- Về phổ cập giáo dục giáo dục mầm non 

Duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non trẻ em 5 tuổi. 

 b) Giai ñoạn 2021 - 2025 

 - Về quy mô, mạng lưới trường, lớp 

 Phát triển mạng lưới trường lớp mầm non, bảo ñảm ñến 2025, toàn tỉnh 
huy ñộng ñược ít nhất 43% trẻ em ñộ tuổi nhà trẻ, 98% trẻ em ñộ tuổi mẫu giáo, 
trong ñó hầu hết trẻ mẫu giáo 5 tuổi ñược ñến trường. Tỷ lệ huy ñộng trẻ em trong 
các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập chiếm từ 30% trở lên; 

 - Về chất lượng giáo dục, chăm sóc trẻ 

 Phấn ñấu ñến năm 2025, toàn tỉnh có 100%  nhóm, lớp ñược học 2 buổi/ ngày, 
duy trì tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm bình quân 0,4%/năm, tỷ lệ trẻ em 
suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm bình quân 0,3%/năm, tỷ lệ trẻ em béo phì - thừa cân 
ñược khống chế; 

 - Về ñội ngũ giáo viên  

Phấn ñấu ñến năm 2025, có ñủ số giáo viên theo quy ñịnh, toàn tỉnh có ít nhất 
95% giáo viên có trình ñộ Cao ñẳng sư phạm mầm non trở lên; 95% giáo viên ñạt 
chuẩn nghề nghiệp giáo viên từ mức ñộ khá trở lên; 

- Về cơ sở vật chất trường lớp 

 Phấn ñấu ñến năm 2025, toàn tỉnh phòng học kiên cố ñạt 85 % trở lên; có 
ít nhất 65% trường mầm non ñạt chuẩn quốc gia; có ít nhất 92% số trường mầm non 
ñược công nhận ñạt tiêu chuẩn kiểm ñịnh chất lượng giáo dục; 

- Về phổ cập giáo dục giáo dục mầm non 

Củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non trẻ em 5 tuổi. 

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN    

1. Thực hiện các cơ chế, chính sách về phát triển giáo dục mầm non 

a) Thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách về phát triển giáo dục mầm non 
trên ñịa bàn tỉnh theo quy ñịnh và hướng dẫn của các bộ, ngành trung ương. 
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b) Xây dựng một số chính sách riêng của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố Huế 
một cách phù hợp với kinh tế - xã hội và ñúng theo pháp luật quy ñịnh hiện hành ñể 
phát triển giáo dục mầm non hiệu quả hơn, nhất là trong việc thực hiện chuyển ñổi 
một số các cơ sở giáo dục mầm non công lập ra thành ngoài công lập. 

c) Triển khai kịp thời và có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật của các 
cấp thẩm quyền quy ñịnh hoạt ñộng và quản lý chất lượng giáo dục mầm non. 

d) Thực hiện nghiêm túc chế ñộ làm việc của giáo viên mầm non, bổ sung 
kịp thời, ñủ số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập theo 
ñịnh mức quy ñịnh của Nhà nước.  

2. Huy ñộng nguồn lực tài chính cho phát triển giáo dục mầm non 

 a) Ưu tiên chi ngân sách cho các hoạt ñộng của giáo dục mầm non trong 
phạm vi ngân sách của tỉnh, huyện ñược giao hằng năm theo phân cấp. 

 b) Tích cực huy ñộng và tranh thủ các nguồn lực, lồng ghép kinh phí từ 
nguồn vốn ngân sách Trung ương như trái phiếu Chính phủ, chương trình mục tiêu 
quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo bền vững, các chương trình 
dự án khác và nguồn huy ñộng xã hội hóa ñể ñầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, 
ñồ dùng ñồ chơi cho giáo dục mầm non nhằm ñảm bảo các ñiều kiện thực hiện ñổi mới 
nội dung, chương trình giáo dục mầm non. 

c) Khuyến khích các tổ chức, cá nhân ñầu tư phát triển giáo dục mầm non 
ngoài công lập những nơi có ñiều kiện như thành phố Huế, các phường, thị trấn của 
các huyện, thị xã. 

3. ðổi mới công tác quản lý giáo dục mầm non 

a) Tăng cường sự lãnh ñạo, chỉ ñạo của các cấp ủy và chính quyền các ñịa phương 
trong việc phát triển giáo dục mầm non; ñưa mục tiêu phát triển giáo dục mầm non 
vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội của các ñịa phương từ cấp xã ñến cấp huyện 
và cấp tỉnh hằng năm; 

b) Thực hiện ñổi mới công tác quản lý các cơ sở giáo dục mầm non; nâng cao 
năng lực tự chủ, trách nhiệm giải trình của các cơ sở giáo dục mầm non; 

c) Thực hiện ñổi mới công tác kiểm tra, ñánh giá từ cấp trường, cấp Phòng 
Giáo dục và ðào tạo ñến Sở Giáo dục và ðào tạo bảo ñảm thực chất, hiệu quả, tránh 
hình thức và giảm tải cho giáo viên mầm non; 

d) Tiếp thu và thực hiện ñồng bộ, hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin 
trong công tác quản lý giáo dục mầm non và trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ, bảo ñảm 
tính thống nhất, khách quan, chính xác và kịp thời. 
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4. ðẩy mạnh công tác tuyên truyền về giáo dục mầm non 

 a) Làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy ðảng, 
chính quyền, cộng ñồng, gia ñình về vai trò, vị trí của giáo dục mầm non trong hệ thống 
giáo dục quốc dân và trong phát triển nguồn nhân lực; 

b) Xây dựng kế hoạch thông tin và truyền thông về giáo dục mầm non. 
Báo Thừa Thiên Huế, ðài Phát thanh Truyền hình tỉnh (TRT) và các cơ quan báo chí, 
truyền hình trung ương ñóng trên ñịa bàn xây dựng chuyên trang, chuyên mục về giáo dục 
mầm non. Ngoài ra, ñẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền về giáo dục mầm non trên 
các trang thông tin ñiện tử của tỉnh, của Sở Giáo dục và ðào tạo, Phòng Giáo dục và 
ðào tạo và các trường mầm non trong toàn tỉnh. 

5. ðổi mới nội dung, chương trình giáo dục mầm non 

a) Triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp ñể bảo ñảm ñiều kiện thực hiện 
chương trình giáo dục mầm non; phát triển các ñiều kiện và hoạt ñộng của trường 
mầm non theo các tiêu chí của trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, ñặc biệt quan tâm 
xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; 

b) Triển khai thực hiện ñổi mới hoạt ñộng chuyên môn trong nhà trường; ñổi mới 
mục tiêu, nội dung và phương pháp, hình thức giáo dục mầm non; vận dụng các 
phương pháp giáo dục mầm non tiên tiến của các nước trong khu vực và thế giới 
phù hợp với thực tiễn Việt Nam và tỉnh Thừa Thiên Huế ñể nâng cao chất lượng 
chăm sóc giáo dục trẻ; từng bước chuẩn bị các ñiều kiện cần thiết ñể tiếp thu và triển khai 
chương trình giáo dục mầm non sau năm 2020 với nội dung và phương pháp tiên tiến, 
phù hợp với ñiều kiện thực tiễn, ñáp ứng yêu cầu ñổi mới và hội nhập quốc tế 

c) Tổ chức triển khai tài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục mầm non 
phù hợp với ñiều kiện thực tế của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố; hỗ trợ thực hiện 
chương trình giáo dục mầm non ở vùng ñặc biệt khó khăn; tăng cường hỗ trợ chuyên môn 
cho các nhóm lớp ñộc lập tư thục; 

d) Tiếp tục triển khai có hiệu quả việc tăng cường tiếng Việt cho trẻ em 
người dân tộc thiểu số ở 2 huyện Nam ðông, A Lưới và các xã miền núi khác có trẻ em 
người dân tộc thiểu số. 

 ñ) Phối hợp với ñơn vị liên quan, tổ chức triển khai ñầy ñủ, kịp thời bộ công cụ 
và tài liệu hướng dẫn, hỗ trợ giáo viên, cha mẹ trẻ về phát hiện sớm, can thiệp sớm 
ñối với trẻ em có nguy cơ chậm phát triển và trẻ em khuyết tật; ñẩy mạnh giáo dục 
hòa nhập ñối với trẻ em khuyết tật. 

6. Nâng cao chất lượng chăm sóc, sức khỏe và dinh dưỡng cho trẻ mầm non 

a) ðẩy mạnh thực hiện Kế hoạch triển khai ðề án Sữa học ñường; thực hiện 
hỗ trợ phòng chống suy dinh dưỡng ñối với trẻ mầm non thông qua chế ñộ chăm sóc 
dinh dưỡng phù hợp, kết hợp với giáo dục phát triển vận ñộng; 
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b) Mỗi một huyện, thị xã, thành phố ñẩy mạnh việc xây dựng và nhân rộng 
các mô hình phối hợp nhà trường, gia ñình, cộng ñồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ 
mầm non; 

c) Chỉ ñạo các ñịa phương huy ñộng sự ñóng góp của nhân dân, kết hợp với 
chính sách hỗ trợ của nhà nước ñể nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú; 

d) Phối hợp tổ chức triển khai ñầy ñủ, kịp thời tài liệu phổ biến kiến thức và 
kỹ năng cơ bản về nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ cho cha mẹ và cộng ñồng. 

7. Hoàn thiện quy hoạch mạng lưới trường, lớp, tăng cường ñầu tư cho giáo dục 
mầm non 

a) Tiếp tục rà soát, ñiều chỉnh quy hoạch mạng lưới trường, lớp mầm non trên 
ñịa bàn tỉnh ñã ñược phê duyệt theo Quyết ñịnh số 1235/Qð-UBND ngày 29/6/2015 
của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển giáo dục và ñào tạo tỉnh 
Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2015 - 2020 và tầm nhìn ñến năm 2030 phù hợp với những 
ñịnh hướng mới của Trung ương về giáo dục mầm non. Cụ thể, ñiều chỉnh quy hoạch 
theo hướng chuẩn hóa, bảo ñảm các huyện, thị xã, thành phố Huế ñều có quy hoạch 
chi tiết và dành quỹ ñất ñể mở rộng hoặc xây dựng các cơ sở giáo dục mầm non ñáp ứng 
nhu cầu ñưa trẻ ñến trường/lớp mầm non. 

b) ðối với các ñịa phương có ñiều kiện kinh tế - xã hội ñặc biệt khó khăn, xã 
miền núi, biên giới sẽ tiếp tục ưu tiên ñầu tư kinh phí ñể xây dựng mới hoặc nâng cấp 
cơ sở vật chất các trường mầm non công lập ñảm bảo cự ly ñi lại, cũng như các 
hoạt ñộng chăm sóc, giáo dục trẻ; ñối với các khu công nghiệp, khu ñông dân cư ñã 
và ñang hình thành trên ñịa bàn tỉnh sẽ ñược tiếp tục áp dụng các giải pháp, các chính sách 
ưu ñãi ñối với nhà ñầu tư ñể phát triển trường, lớp ñáp ứng nhu cầu chăm sóc giáo dục 
con em của công nhân và người lao ñộng. 

c) Tích cực huy ñộng và tranh thủ các nguồn vốn của trung ương và ñịa phương, 
nguồn lực xã hội hóa ñể xây dựng phòng học ñáp ứng quy mô phát triển thu hút trẻ 
mầm non, xóa phòng học bán kiên cố xuống cấp, phòng học tạm, học nhờ ñảm bảo 
yêu cầu kiên cố hóa trường lớp và ñủ 1 phòng/lớp. ðầu tư xây dựng mới, bổ sung các 
hạng mục công trình của trường, lớp mầm non theo hướng ñạt chuẩn về cơ sở vật chất.  

d) Các cơ sở giáo dục mầm non tiếp tục thực hiện ñầy ñủ, có hiệu quả việc 
khai thác, sử dụng và bảo quản thiết bị dạy học, ñồ dùng ñồ chơi trong lớp và ngoài trời 
hiện có. Hằng năm, các cơ sở giáo dục mầm non thực hiện rà soát, cân ñối lập kế hoạch 
ñể mua sắm bổ sung, thay thế các thiết bị dạy học tối thiểu, ñồ dùng ñồ chơi trong lớp 
và ngoài trời ñáp ứng ñủ cho tất cả nhóm, lớp.  

8. Nâng cao chất lượng ñội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục mầm non 

a) Tiếp tục rà soát, ñánh giá phân loại, cân ñối ñội ngũ giáo viên và cán bộ 
quản lý giáo dục ñể phối hợp thực hiện công tác ñào tạo, bồi dưỡng ñội ngũ giáo viên 
mầm non ñáp ứng yêu cầu ñổi mới và nâng cao chất lượng thực hiện chương trình 
giáo dục mầm non và bổ sung kịp thời cho các ñơn vị thiếu giáo viên. 
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 b) Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các ðề án ñào tạo, bồi dưỡng ñội ngũ 
cán bộ quản lý, giáo viên ñủ về số lượng, bảo ñảm chất lượng; phát triển ñội ngũ 
cán bộ quản lý, giáo viên mầm non cốt cán; bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên mầm non 
ñạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, chuẩn hiệu trưởng, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp cán bộ quản lý, giáo viên mầm non. Chú trọng bồi dưỡng kỹ năng, 
phương pháp tổ chức hoạt ñộng, chăm sóc, giáo dục trẻ, nâng cao năng lực thực tiễn 
cho giáo viên. 

9. ðẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục mầm non 

 a) Tổ chức kêu gọi, huy ñộng các tổ chức chính trị - xã hội, ñoàn thể, các ñơn vị, 
doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia phát triển giáo dục 
mầm non. 

b) Tiếp tục thực hiện mạnh mẽ các cơ chế, chính sách về xã hội hóa giáo dục, 
nhất là các chính sách của tỉnh ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết 
số 08/2018/NQ-HðND ngày 12/7/2018 Quy ñịnh một số chính sách khuyến khích 
xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục - ñào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, 
giám ñịnh tư pháp trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, ñồng thời tạo ñiều kiện thuận lợi 
tối ña về thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ñầu tư xây dựng 
cơ sở giáo dục mầm non, nhất là các cơ sở giáo dục mầm non phục vụ nhu cầu chăm sóc 
giáo dục trẻ của công nhân, người lao ñộng tại các khu công nghiệp, khu tập trung 
ñông dân cư. 

c) Ngoài việc thực hiện tốt các chính sách chung của trung ương và tỉnh ñã 
ban hành về công tác xã hội hóa, tùy theo ñiều kiện kinh tế - xã hội của  huyện, thị xã, 
thành phố ñể ban hành thêm một số chính sách ñặc thù của ñịa phương ñể thu hút các 
tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia phát triển giáo dục mầm non. 

d) Lựa chọn một số ñịa phương phù hợp ñể khuyến khích thực hiện cơ chế 
ñầu tư theo hình thức ñối tác công tư (PPP) ñể phát triển cơ sở vật chất cho giáo dục 
mầm non; các ñịa phương rà soát quy hoạch, ưu tiên dành quỹ ñất ñã ñược giải phóng 
mặt bằng ñể khuyến khích, kêu gọi ñầu tư xây dựng trường mầm non ngoài công lập 
chất lượng cao, ñạt tiêu chuẩn quốc tế; thực hiện chuyển ñổi một số cơ sở giáo dục 
mầm non công lập sang ngoài công lập ở những nơi có ñiều kiện. 

10. Tăng cường hợp tác quốc tế và ñẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong 
giáo dục mầm non 

a) Tranh thủ các nguồn ñầu tư, tài trợ từ các tổ chức quốc tế, các tổ chức 
phi chính phủ trong và ngoài nước ñể phát triển giáo dục mầm non. 

b) Tạo ñiều kiện thuận lợi cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non tham gia 
các hoạt ñộng, các lớp ñào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch hợp tác của tỉnh và trung ương 
với các nước trong khu vực và quốc tế. 
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c) Tạo ñiều kiện thuận lợi cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non và chuyên viên 
phụ trách công tác giáo dục mầm non tham gia các hội nghị, hội thảo quốc tế về 
chăm sóc và phát triển trẻ em. 

d) Xây dựng một ñội ngũ cốt cán, chuyên gia về giáo dục mầm non, ñẩy mạnh và 
khuyến khích nghiên cứu khoa học về giáo dục mầm non. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN   

1. Ngân sách nhà nước, ñược bố trí trong dự toán ngân sách của các ñơn vị 
theo quy ñịnh hiện hành về phân cấp ngân sách quản lý nhà nước. Hằng năm căn cứ 
nhiệm vụ ñược giao và Luật Ngân sách nhà nước, Luật ðầu tư công và các quy ñịnh 
hiện hành khác các cơ quan, ñơn vị xây dựng kinh phí thực hiện, tổng hợp chung dự toán 
của cơ quan, ñơn vị mình gửi cơ quan tài chính tổng hợp trình cấp có thẩm quyền 
bố trí kinh phí thực hiện. 

2. Huy ñộng vốn xã hội hóa giáo dục, vốn tài trợ của các tổ chức, cá nhân 
trong nước, ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác.   

ðiều 2. Tổ chức thực hiện  

1. Lộ trình thực hiện Kế hoạch  

a) Giai ñoạn I (2019 - 2020): Củng cố, từng bước mở rộng mạng lưới cơ sở 
giáo dục mầm non; bảo ñảm cơ bản ñủ về số lượng ñội ngũ giáo viên, số phòng học 
và cơ sở vật chất tối thiểu ñáp ứng nhu cầu chăm sóc, giáo dục trẻ; tiếp tục thực hiện 
chính sách ñối với giáo viên và trẻ em mầm non. 

b) Giai ñoạn II (2021 - 2025): Hoàn thiện mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non; 
bảo ñảm các ñiều kiện cơ sở vật chất; nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ, 
hướng tới ñạt trình ñộ khu vực và trên thế giới; ban hành và triển khai thực hiện 
chương trình giáo dục mầm non thay thế chương trình giáo dục mần non hiện hành. 

2. Sở Giáo dục và ðào tạo 

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố 
tổ chức triển khai Kế hoạch phát triển Giáo dục mầm non giai ñoạn 2018 - 2025. 
Hướng dẫn các ñơn vị liên quan thực hiện nội dung tại Kế hoạch này. 

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ sở ñào tạo, các sở, ngành và UBND các huyện, 
thị xã, thành phố tổ chức các lớp ñào tạo, bồi dưỡng nâng cao phẩm chất chính trị, 
ñạo ñức nhà giáo và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho ñội ngũ cán bộ quản lý và 
giáo viên mầm non. 

c) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố 
triển khai các chính sách phát triển giáo dục mầm non hiện hành; kịp thời tham mưu 
UBND tỉnh quy ñịnh và cơ chế, chính sách triển giáo dục mầm non phù hợp với 
yêu cầu thực tiễn và quy ñịnh của pháp luật. 

d) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông ñể tổ chức các hoạt ñộng thông tin 
và truyền thông về giáo dục mầm non. 
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ñ) Theo dõi, giám sát, ñánh giá về tình hình thực hiện Kế hoạch; xây dựng 
kế hoạch kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện tại các ñơn vị, ñịa phương; ñịnh kỳ 
tổ chức sơ kết, tổng kết ñánh giá việc thực hiện Kế hoạch, báo cáo UBND tỉnh. 

3. Sở Kế hoạch và ðầu tư 

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố 
huy ñộng các nguồn vốn hợp pháp hỗ trợ cho các chương trình, dự án về phát triển 
Giáo dục mầm non theo Quyết ñịnh của Thủ tướng Chính phủ. 

4. Sở Tài chính 

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố, 
căn cứ khả năng ngân sách của tỉnh và tiến ñộ thực hiện Kế hoạch, bố trí kinh phí trong 
dự toán Ngân sách Nhà nước hằng năm theo quy ñịnh của Luật Ngân sách Nhà nước 
và theo các chế ñội tài chính hiện hành. Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc sử dụng 
kinh phí ñúng mục ñích. 

5. Sở Nội vụ 

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố 
thực hiện chuyển ñổi một số cơ sở giáo dục mầm non công lập thành ngoài công lập 
ở những nơi có khả năng xã hội hóa;  

b) Phối hợp với Sở Giáo dục và ðào tạo tổ chức các lớp ñào tạo, bồi dưỡng 
nâng cao phẩm chất chính trị, ñạo ñức nhà giáo và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ 
cho ñội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non; 

c) Phối hợp với Sở Giáo dục và ðào tạo và UBND các huyện, thị xã, thành phố 
triển khai các chính sách phát triển giáo dục mầm non phù hợp Luật pháp quy ñịnh và 
cơ chế, chính sách ñối với giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục mầm non phù hợp với 
chủ trương của ðảng và Nhà nước về cải cách chính sách tiền lương ñối với cán bộ, 
công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao ñộng trong doanh nghiệp. 

6. Sở Y tế 

a) Chủ trì triển khai thực hiện các chương trình tiêm chủng, phòng bệnh cho 
trẻ em; phối hợp với Sở Giáo dục và ðào tạo triển khai thực hiện các chương trình 
dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng lồng ghép trong ñào tạo, bồi dưỡng 
giáo viên mầm non. 

b) Phối hợp với Sở Giáo dục và ðào tạo triển khai nội dung về phổ biến kiến thức, 
kỹ năng và cung cấp dịch vụ chăm sóc, giáo dục trẻ tại gia ñình. 

7. Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và ðào tạo giám sát việc thực hiện chế ñộ 
Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và các chính sách xã hội khác ñối với giáo viên và 
trẻ em mầm non.  

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và ðào tạo triển khai chương trình ñầu tư 
theo mục tiêu phát triển giáo dục mầm non ñể triển khai thực hiện trong chương trình 
giảm nghèo bền vững giai ñoạn 2016 - 2020 khi ñược Thủ tướng phê duyệt. 
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8. Dân tộc tỉnh 

Phối hợp với Sở Giáo dục và ðào tạo triển khai các cơ chế, chính sách ñặc thù 
về phát triển giáo dục mầm non ñối với trẻ em người dân tộc thiểu số ñể ñảm bảo 
mục tiêu của Kế hoạch; kiểm tra, giám sát, ñánh giá tình hình thực hiện trên ñịa bàn 
vùng dân tộc và miền núi. 

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế 

a) Căn cứ vào tình hình thực tế ở ñịa phương chủ ñộng xây dựng kế hoạch chi tiết 
ñể triển khai các nội dung Kế hoạch. Hướng dẫn các xã, phường, thị trấn và ñơn vị 
liên quan thực hiện nội dung tại Kế hoạch này. 

b) Chủ trì phối hợp với các sở, ngành của tỉnh có liên quan ñể rà soát, quy hoạch 
và sắp xếp mạng lưới trường, lớp trên ñịa bàn phù hợp với kế hoạch sử dụng ñất 
giai ñoạn 2016 - 2020 và theo ñịnh hướng quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh 
giai ñoạn 2021 - 2030 sắp ñến theo luật quy hoạch.   

c) Phối hợp với các sở, ngành của tỉnh có liên quan ñể triển khai thực hiện các 
chính sách phát triển giáo dục mầm non phù hợp Luật pháp quy ñịnh và cơ chế, 
chính sách ñối với giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục mầm non phù hợp với chủ trương 
của ðảng và Nhà nước về cải cách chính sách tiền lương ñối với cán bộ, công chức, 
viên chức, lực lượng vũ trang và người lao ñộng trong doanh nghiệp. 

d) Phối hợp với các sở, ngành của tỉnh có liên quan ñể huy ñộng và triển khai 
các nguồn vốn hợp pháp hỗ trợ cho các chương trình, dự án về phát triển Giáo dục 
mầm non theo ðề án của Thủ tướng Chính phủ. 

ñ) Theo dõi, giám sát, ñánh giá về tình hình thực hiện Kế hoạch; kiểm tra, 
giám sát tình hình thực hiện tại các ñơn vị, ñịa phương; ñịnh kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết 
ñánh giá việc thực hiện Kế hoạch gửi Sở Giáo dục và ðào tạo ñể tổng hợp báo cáo 
UBND tỉnh. 

e) Chuyển ñổi một số cơ sở giáo dục mầm non công lập thành ngoài công lập 
ở những nơi có khả năng thực hiện xã hội hóa. 

10. ðề nghị Liên ñoàn Lao ñộng tỉnh Thừa Thiên Huế 

Phối hợp với Sở Giáo dục và ðào tạo trong quá trình tổ chức thực hiện, ñánh giá, 
tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch về những nội dung liên quan ñến nhà trẻ, mẫu giáo 
ở các khu công nghiệp, khu chế xuất; triển khai mô hình quản lý và cơ chế vận hành 
cơ sở giáo dục mầm non trong các thiết chế của công ñoàn theo ðề án “ðầu tư xây dựng 
các thiết chế của công ñoàn tại khu công nghiệp, khu chế xuất”. 

11. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thừa Thiên Huế 

Tiếp tục phát huy vai trò hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ toàn diện, ñặc biệt các trẻ, 
nhóm trẻ ngoài nhà trường; tiếp tục triển khai thực hiện ðề án “Hỗ trợ phát triển 
nhóm trẻ ñộc lập tư thục ở khu công nghiệp, khu chế xuất ñến năm 2020”. 
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12. ðề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh và 
các tổ chức, ñoàn thể khác 

Tùy theo chức năng, nhiệm vụ của ñơn vị ñể phối hợp thực hiện Kế hoạch này, 
ñồng thời tham gia tích cực phát triển giáo dục mầm non, vận ñộng trẻ em ñến cơ sở 
giáo dục mầm non; tăng cường phổ biến, cung cấp kiến thức chăm sóc, giáo dục trẻ 
ñến từng gia ñình. 

ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký 

ðiều 4. Giám ñốc Sở Giáo dục và ðào tạo, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn 
thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các ñoàn thể cấp tỉnh liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
các huyện, thị xã, thành phố Huế chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 
  

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Nguyễn Dung 
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