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                    Vĩnh Phúc, ngày 04 tháng 5 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Đề án Phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đáp 

ứng yêu cầu triển khai thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông 2018  

Giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương 

ngày 22/11/2019; 

 Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm2019; 

Căn cứ Quyết định số 732/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng 

yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông giai đoạn 2016 - 2020, 

định hướng đến năm 2025";  

Căn cứ Nghị quyết 01-NQ/ĐH XVII ngày 16/11/2020 của Đại hội đại 

biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII; 

Căn cứ Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 10/12/2021 của Ban chấp hành 

Đảng bộ tỉnh khóa XVII về phát triển giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-

2025, định hướng đến năm 2030; 

Căn cứ Thông báo số 55/TB-UBND ngày 24/3/2022 về kết quả phiên họp 

UBND tỉnh tháng 3/2022; 

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc tại Tờ trình số 

43/TTr-SGDĐT ngày  01/4/2022. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo 

dục đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông 2018 

giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 (Có Đề án kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 



 
 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài 

chính, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 
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