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THÔNG BÁO 

V/v Tuyên truyền, phổ biến Luật giáo dục đại học  

và Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 

 

1. Mục đích, yêu cầu: 

- Tuyên truyền, phổ biến Luật giáo dục đại học và Chiến lược phát triển giáo dục 

2011-2020 đến toàn thể công chức, viên chức và sinh viên trong trường nội dung Luật 

giáo dục đại học và Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020.  

- Việc tuyên truyền, phổ biến Luật giáo dục đại học và Chiến lược phát triển giáo 

dục 2011-2020 được thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm với nội dung, hình thức 

phù hợp với từng đối tượng, bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả.  

- Kết hợp việc tuyên truyền, phổ biến Luật giáo dục đại học, Chiến lược phát triển 

giáo dục 2011- 2020 với việc tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi bổ sung một số điều 

của giáo dục, các văn bản pháp luật về giáo dục và việc xây dựng các kế hoạch triển khai 

thực hiện. 

2. Đối tượng và nội dung cụ thể 

2.1. Đối với cán bộ quản lý, công chức, viên chức phòng ban: 

a) Luật giáo dục đại học 

Tập trung vào các nội dung cơ bản như phân tầng giáo dục đại học; quy hoạch 

mạng lưới cơ sở giáo dục đại học; chính sách của Nhà nước về phát triển giáo dục đại 

học; cơ cấu tổ chức của cơ sở giáo dục đại học; quyền tự chủ của cơ sở giáo dục đại học; 

bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục đại học; tài chính, tài sản của cơ sở 

giáo dục đại học; nội dung quản lý nhà nước về giáo dục đại học; vấn đề thanh tra, kiểm 

tra, xử lý vi phạm. 

b) Chiến lược phát triển giáo dục 2011 – 2020 

Tập trung vào các nội dung cơ bản như bối cảnh và thời cơ, thách thức đối với giáo 

dục nước ta giai đoạn 2011-2020; quan điểm chỉ đạo phát triển giáo dục; Mục tiêu phát 

triển giáo dục đến năm 2020; các giải pháp phát triển giáo dục giai đoạn 2011 – 2020; 

việc tổ chức thực hiện chiến lược. 



2.2. Đối với giảng viên 

a) Luật giáo dục đại học 

Tập trung vào các nội dung cơ bản như hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, 

hợp tác quốc tế của cơ sở giáo dục đại học; các chức danh giảng viên và trình độ chuẩn 

của chức danh giảng dạy đại học; nhiệm vụ và quyền của giảng viên; chính sách đối với 

giảng viên; quy định về giảng viên thỉnh giảng và báo cáo viên; các hành vi giảng viên 

không được làm.   

b) Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020 

Tập trung vào các giải pháp phát triển giáo dục giai đoạn 2011 - 2020 như đổi mới 

nội dung, phương pháp dạy học, thi, kiểm tra và đánh giá chất lượng giáo dục; phát triển 

khoa học giáo dục; mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về giáo dục. 

2.3. Đối với sinh viên 

a) Luật giáo dục đại học 

Tập trung vào các quy định về mục tiêu giáo dục đại học; thời gian đào tạo;  chương 

trình, giáo trình giáo dục đại học; văn bằng giáo dục đại học; chính sách đối với người 

học; nhiệm vụ và quyền của người học; các hành vi người học không được làm. 

b) Chiến lược phát triển giáo dục 2011- 2020 

Tập trung vào các giải pháp về việc tăng cường gắn đào tạo với sử dụng, nghiên cứu 

khoa học và chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu xã hội; Tăng nguồn lực đầu tư và 

đổi mới cơ chế tài chính giáo dục cũng như tăng cường hỗ trợ phát triển giáo dục đối với 

các vùng khó khăn, dân tộc thiểu số và đối tượng chính sách xã hội. 

3. Tổ chức thực hiện 

- Đối với công chức, viên chức trường Đại học Đồng Tháp: Tự nghiên cứu tài liệu. 

- Đối với sinh viên: Đoàn thanh niên và Hội sinh viên triển khai thực hiện cho phù 

hợp với nội dung tuyên truyền, phổ biến. 

- Đăng tải toàn văn Luật giáo dục đại học và Chiến lược phát triển giáo dục 2011-

2020 trên website của trường và các đơn vị trực thuộc./. 

 HIỆU TRƯỞNG 

  

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo trường; 

- Các đơn vị (để t/h); 

- Website, egov; 

- Lưu VT, TTr-PC. 
 


