10

CÔNG BÁO/Số 19/Ngày 13-4-2019

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Số: 866/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
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;

