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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 22/12/ 2022 của HĐND 

thành phố về việc thông qua Đề án “Hỗ trợ công tác bồi dưỡng học sinh giỏi,  

học sinh năng khiếu và khuyến khích tài năng giai đoạn 2022-2026” 

 
 

Thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 22/12/2022 của HĐND thành 

phố về việc thông qua Đề án “Hỗ trợ công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh 

năng khiếu và khuyến khích tài năng giai đoạn 2022-2026” (gọi tắt là Đề án); 

UBND thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

- Tập trung triển khai đồng bộ, nghiêm túc; xác định nhiệm vụ cụ thể, đề ra 

giải pháp thực hiện hiệu quả mục tiêu của Đề án; đảm bảo công bằng, công khai, 

dân chủ, minh bạch. 

- Kịp thời động viên, tạo động lực để giáo viên, học sinh tích cực phấn đấu 

nỗ lực nghiên cứu giảng dạy, học tập nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc 

biệt là chất lượng giáo dục mũi nhọn. 

II. MỤC TIÊU 

1. Đối với các cuộc thi Cấp tỉnh 

- Năm học 2022-2023: Đạt 84 Giải. Trong đó có 5 giải Nhất, 27 giải Nhì, 32 

giải Ba, 20 giải Khuyến khích, xếp thứ 5 toàn tỉnh. 

- Năm học 2023-2024: Đạt 120 Giải. Trong đó có 14 giải Nhất, 35 giải Nhì, 

48 giải Ba, 23 giải Khuyến khích, xếp thứ 4 toàn tỉnh. 

- Năm học 2024-2025: Đạt 95 Giải. Trong đó có 8 giải Nhất, 29 giải Nhì, 34 

giải Ba, 24 giải Khuyến khích, xếp thứ 3 toàn tỉnh. 

- Năm học 2025-2026: Đạt 102 Giải. Trong đó có 12 giải Nhất, 32 giải Nhì, 

35 giải Ba, 23 giải Khuyến khích, xếp thứ 2 toàn tỉnh. 

 2. Đối với các cuộc thi Cấp quốc gia 

- Năm học 2022-2023: Đạt 79 Giải. Trong đó có 09 giải Nhất, 13 giải Nhì, 

30 giải Ba, 27 giải Khuyến khích. 

- Năm học 2023-2024: Đạt 84 Giải. Trong đó có 09 giải Nhất, 14 giải Nhì, 

31 giải Ba, 30 giải Khuyến khích. 

- Năm học 2024-2025: Đạt 85 Giải. Trong đó có 10 giải Nhất, 14 giải Nhì, 

30 giải Ba, 31 giải Khuyến khích. 

- Năm học 2025-2026: Đạt 91 Giải. Trong đó có 10 giải Nhất, 15 giải Nhì, 

32 giải Ba, 34 giải Khuyến khích. 
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III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ 

chức, cá nhân và toàn xã hội trong công tác nâng cao chất lượng bồi dưỡng 

học sinh giỏi, học sinh năng khiếu 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến quan điểm, chủ trương của 

Đảng, Nhà nước về đổi mới Giáo dục và Đào tạo nói chung, công tác đào tạo bồi 

dưỡng nhân tài nói riêng. 

- Nâng cao nhận thức về vai trò, nhiệm vụ của hoạt động phát hiện và bồi 

dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu của cán bộ quản lý và giáo viên ở các 

đơn vị trường học. 

- Tuyên truyền nêu gương người tốt, việc tốt; giáo viên, học sinh có nhiều cố 

gắng trong giảng dạy, học tập đạt thành tích cao trong công tác bồi dưỡng học sinh 

giỏi, học sinh năng khiếu.  

2. Công tác xây dựng đội ngũ 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND thành phố ưu tiên tiếp nhận, 

tuyển dụng giáo viên có phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn tốt về công 

tác tại địa phương.  

- Thành lập tổ giáo viên cốt cán môn học, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng 

chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nói chung và đội ngũ giáo viên bồi dưỡng đội 

tuyển học sinh giỏi và học sinh năng khiếu nói riêng. 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ động mời chuyên gia, giáo viên cốt cán của 

Sở Giáo dục và Đào tạo, giáo viên tại các Trung tâm dạy học chất lượng cao về tập 

huấn, bồi dưỡng cho giáo viên cốt cán, giáo viên dạy các đội tuyển học sinh giỏi tại 

đơn vị; tổ chức cho giáo viên dạy đội tuyển đi học tập kinh nghiệm ở các đơn vị có 

thành tích cao về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. 

 3. Công tác phát hiện, tuyển chọn học sinh có năng khiếu 

- Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục đại trà làm tiền đề thúc đẩy giáo 

dục mũi nhọn. 

- Các trường TH, THCS: Chủ động phát hiện, tuyển chọn bồi dưỡng, tập 

huấn cho những học sinh có năng khiếu tham dự các kỳ thi, cuộc thi cấp thành 

phố, cấp tỉnh.  

- Phòng Giáo dục và Đào tạo: Tổ chức khảo sát, đánh giá hiệu quả công 

tác tập huấn, bồi dưỡng tại các trường; lựa chọn những học sinh có tố chất và 

kết quả tốt nhất để thành lập các đội tuyển tập huấn tham dự kỳ thi, cuộc thi cấp 

tỉnh, quốc gia. 

4. Công tác xây dựng chương trình, tài liệu tập huấn, bồi dưỡng 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo việc xây dựng chương trình, nội dung 

tập huấn, bồi dưỡng cụ thể chi tiết, cập nhật thường xuyên những vấn đề mới, khó 

để bồi dưỡng. 

- Tổ chức xây dựng và sử dụng hiệu quả ngân hàng đề thi học sinh giỏi. 
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5. Công tác phối hợp với phụ huynh và các tổ chức xã hội khác 

- Các trường thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin với phụ huynh về 

tình hình học tập và sự tiến bộ của học sinh để phụ huynh yên tâm, thường 

xuyên quan tâm, động viên học sinh cố gắng trong học tập. 

 - Xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài để khuyến khích, động viên kịp thời 

học sinh giỏi, học sinh vượt khó học giỏi. 

 6. Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị cho dạy và học; đẩy 

mạnh công tác xã hội hoá giáo dục 

Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách, quan tâm đầu tư ngân sách hợp lý 

cho công tác giáo dục và đào tạo; đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho các 

cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; xây dựng, sửa chữa, cải tạo 

phòng học, các phòng chức năng, công trình phụ trợ theo hướng chuẩn hóa, hiện 

đại hóa. Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Chủ trì tham mưu UBND thành phố triển khai, kiểm tra, đánh giá, tổng hợp 

kết quả thực hiện Đề án. Hằng năm, căn cứ tình hình thực tế xây dựng kế hoạch tổ 

chức thực hiện, tham mưu tổ chức Hội nghị tuyên dương giáo viên, học sinh có 

thành tích trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu. 

- Chỉ đạo các trường trên địa bàn thực hiện có hiệu quả Đề án, gắn kết quả 

thực hiện Đề án với đánh giá, xếp loại đơn vị và người đứng đầu. 

- Quyết định thành lập, quản lý, điều chỉnh, bổ sung tổ giáo viên cốt cán, 

giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia; chỉ đạo xây dựng chương 

trình bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên các trường 

trực thuộc. 

- Thành lập các đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9, chỉ đạo đơn vị trường 

học thành lập các đội dự nguồn lớp 6, lớp 7, lớp 8 và tổ chức bồi dưỡng. Tổ chức 

giao lưu môn Tiếng việt, Toán, Tiếng Anh và Thể dục thể thao, … giữa các trường 

tiểu học để phát hiện những em học sinh có năng khiếu làm nguồn cho các đội 

tuyển cấp THCS. 

- Tổ chức nghiêm túc các kỳ thi, cuộc thi, hội thi, giao lưu cấp thành phố; 

tham gia có hiệu quả các kỳ thi, cuộc thi, hội thi, giao lưu giáo viên dạy giỏi, học 

sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia. 

- Tổ chức đánh giá hiệu quả thực hiện Đề án sau mỗi năm học, xây dựng 

mục tiêu phấn đấu cho năm học tiếp theo. 

- Phối hợp với Phòng Nội vụ tham mưu giao biên chế giáo viên hằng năm, 

trong đó ưu tiên giao biên chế cho các trường có giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi. 

- Chủ động phối hợp với các tổ chức, đoàn thể của thành phố trong việc 

tuyên truyền gương người tốt, việc tốt. Thực hiện tốt công tác phối hợp trong việc 

vận động xã hội hóa giáo dục. 
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 2. Phòng Tài chính - Kế hoạch  

 Tham mưu cho UBND thành phố cân đối, bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ hằng 

năm đảm bảo kịp thời, đúng quy định. 

 3. Phòng Nội vụ  

 Chủ trì phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo cân đối giao biên chế 

hằng năm cho các trường, ưu tiên tăng cường biên chế cho những trường có giáo 

viên làm nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi. 

 4. Nhà Thiếu nhi thành phố 

Đẩy mạnh phong trào TDTT dành cho học sinh phổ thông, mở các lớp 

năng khiếu TDTT phù hợp lứa tuổi để học sinh có sân chơi phát triển năng 

khiếu bản thân. 

 5. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thành phố 

 Phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo làm tốt công tác tuyên truyền tới 

Nhân dân, cha mẹ học sinh và học sinh nhận thức đầy đủ mục tiêu, ý nghĩa của Đề 

án. Tuyên truyền gương người tốt, việc tốt. 

 6. Hội Khuyến học thành phố 

  Chỉ đạo các cấp hội tăng cường công tác khuyến học, khuyến tài. Tuyên 

truyền để các tổ chức, cá nhân ủng hộ về tinh thần và vật chất cho công tác bồi 

dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu. 

 7. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố 

 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới Nhân dân, cha mẹ học sinh và học 

sinh nhận thức đầy đủ mục tiêu, ý nghĩa của Đề án. Tuyên truyền gương người 

tốt, việc tốt. 

 8. UBND các phường, xã 

 Chủ động xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương. 

Tập trung các nguồn lực đầu tư sửa chữa, nâng cấp, xây mới phòng học, nhà đa 

năng, bổ sung trang thiết bị dạy học; chỉ đạo các tổ chức đoàn thể ở địa phương 

quan tâm, động viên giáo viên, học sinh đoạt giải cao trong các kỳ thi, hội thi, cuộc 

thi các cấp. 

 9. Hiệu trưởng các trường Tiểu học, THCS 

9.1. Hiệu trưởng các trường Tiểu học: Xây dựng kế hoạch, tổ chức các 

cuộc thi Olympic, giao lưu cấp trường, cấp thành phố; lựa chọn, phân công giáo 

viên có năng lực chuyên môn bồi dưỡng học sinh tham gia các cuộc thi, giao lưu 

cấp tỉnh, cấp quốc gia và tạo nguồn cho các đội tuyển cấp THCS. 

9.2. Hiệu trưởng các trường THCS 

- Tăng cường công tác quản lý, quản trị trường học; xác định rõ nhiệm vụ, 

trách nhiệm người đứng đầu trong công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi; 

phân công, giao chỉ tiêu cụ thể đến từng tổ chức, đoàn thể, cán bộ, giáo viên. 
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 - Hằng năm, vào dịp tuyển sinh đầu cấp chủ động phối hợp với các trường 

tiểu học trên cùng địa bàn, lựa chọn học sinh có tố chất các môn học để bố trí, sắp 

xếp lớp, định hướng, bồi dưỡng ngay từ lớp 6; tổ chức thi Olympic các môn văn 

hóa lớp 6, 7, 8 thành lập các đội dự nguồn học sinh giỏi ở các lớp 6, lớp 7, lớp 8 và 

cử những giáo viên giỏi của nhà trường tham gia bồi dưỡng. 

- Tuyên truyền để phụ huynh tích cực phối hợp, tạo điều kiện cho con em 

tham gia các đội tuyển. Khích lệ tính tự giác, lòng yêu thích say mê học tập, rèn 

luyện cho học sinh.  

- Tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung các nguồn lực để 

phát triển giáo dục, kịp thời động viên, khen thưởng giáo viên, học sinh đạt thành 

tích cao trong giảng dạy, học tập; huy động các tổ chức, cá nhân ủng hộ và hỗ trợ 

cho các hoạt động giáo dục tại nhà trường. 

 9.3. Hiệu trưởng trường đặt địa điểm bồi dưỡng học sinh giỏi: Chuẩn bị tốt 

các điều kiện phục vụ lớp học, quản lý nền nếp, đảm bảo an ninh, an toàn về 

người, về tài sản của giáo viên và học sinh; phối hợp với các trường khác trên địa 

bàn với cha mẹ học sinh trong việc quản lý học sinh; tiếp nhận học sinh các lớp bồi 

dưỡng có nhu cầu theo học chính khóa tại trường. Kịp thời báo cáo về Phòng Giáo 

dục và Đào tạo những vấn đề phát sinh để xử lí. 

 9.4. Hiệu trưởng các trường có giáo viên, học sinh tham gia tập huấn: Tổ chức 

gặp gỡ phụ huynh, học sinh để tuyên truyền, động viên, giao nhiệm vụ cho từng học 

sinh; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên, học sinh của trường tham gia tập 

huấn các đội tuyển của thành phố; Hiệu trưởng trực tiếp theo dõi chuyên cần, động 

viên khích lệ kịp thời học sinh có nhiều tiến bộ trong thời gian tập huấn. 

 Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch nếu có khó khăn, 

vướng mắc cần thiết phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, các cơ quan, đơn vị chủ 

động đề xuất, báo cáo UBND thành phố (qua Phòng Giáo dục và Đào tạo) để kịp 

thời xem xét, chỉ đạo./. 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- Thường trực Thành ủy;                (để b/c) 

- Thường trực HĐND thành phố; 

- Chủ tịch và các PCT UBND thành phố; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố; 

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan; 

- UBND các phường, xã; 

- Các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn; 

- Lưu: VT, GDĐT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vũ Đình Chiến 

 

 


		2023-02-17T17:10:57+0700


		2023-02-17T20:45:43+0700


		2023-02-17T22:40:10+0700


		2023-02-17T22:40:10+0700


		2023-02-17T22:40:10+0700




