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KẾ HOẠCH 

Hội nhập quốc tế ngành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng năm 2022 

 
Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 07/02/2022 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hải Phòng về Kế hoạch hội nhập quốc tế thành phố Hải 

Phòng năm 2022; Nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 38/NQ-

CP ngày 25/4/2017 của Chính phủ về việc Ban hành chương trình hành động 

của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW về “Thực hiện có hiệu quả 

tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, trong bối 

cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”; Chỉ thị số 

26/CT- TTg ngày 04/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh hội nhập 

kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn; các Chương trình hành 

động của Ban Thường vụ Thành ủy: số 02-CTr/TƯ ngày 12/01/2016 của thực 

hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về hội 

nhập quốc tế và Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/05/2014 của Chính phủ về 

Hội nhập quốc tế; số 20-CTr/TƯ ngày 29/12/2016 thực hiện Nghị quyết số 06-

NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về thực hiện có hiệu 

quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong 

bối cảnh nước ta tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, 

Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch Hội nhập quốc tế ngành 

Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng năm 2022 với các nội dung chủ yếu như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

 - Tăng cường chỉ đạo và quản lý nhà nước về hội nhập quốc tế; đồng thời 

xây dựng các biện pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả hội nhập quốc tế. Làm cơ sở 

cho các đơn vị thực hiện công tác hội nhập quốc tế một cách thống nhất. 

 - Nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, người lao động trong 

ngành giáo dục và đào tạo về mục tiêu, quan điểm, đường lối chỉ đạo của Đảng, 

chính sách pháp luật của Nhà nước về hội nhập quốc tế, tạo sự đồng thuận, 

quyết tâm chính trị cao. 

 - Tăng cường hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội 

nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, đẩy mạnh ngoại giao kinh tế phục vụ phát 

triển, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam nói chung và thành phố Hải Phòng 

nói riêng trên trường quốc tế. 

 - Xác định nhiệm vụ của các đơn vị đối với công tác hội nhập quốc tế là 
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nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội bền vững, nâng cao đời sống nhân dân, 

giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. 

 - Tiếp tục thực hiện quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và 

phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới. 

2. Yêu cầu 

- Bám sát mục đích, yêu cầu, nội dung và nhiệm vụ Kế hoạch hoạt động 

của Ban chỉ đạo Hội nhập quốc tế thành phố Hải Phòng; phù hợp với định 

hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, của ngành 

giáo dục và đào tạo trong từng giai đoạn. 

- Hội nhập quốc tế phải trên cơ sở phát huy tối đa nội lực, tiềm năng, lợi 

thế của thành phố, của ngành giáo dục và đào tạo giữ gìn và phát huy bản sắc 

văn hóa của dân tộc, gắn với quá trình hoàn thiện cơ chế, cải cách hành chính, 

nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy vai trò, tính chủ động 

của các ngành, các cấp, doanh nghiệp và doanh nhân trong thành phố. 

- Phát huy tính chủ động, linh hoạt, sáng tạo của ngành và các đơn vị 

giáo dục nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trên cơ sở các 

cam kết quốc tế và trong khuôn khổ các điều ước và thỏa thuận quốc tế có hiệu 

lực; hợp tác cùng có lợi; kiên định bảo vệ lợi ích quốc gia, đặc biệt trong bối 

cảnh thế giới có những biến động lớn chưa từng có trong nhiều thập kỷ do tác 

động của dịch Covid-19, do chiến tranh thương mại giữa các nền kinh tế và 

căng thẳng chính trị giữa các quốc gia. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Triển khai và tuyên truyền thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo  

của Trung ương và Thành phố tại: Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 25/4/2017 

của Chính phủ về việc Ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực 

hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW về “Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập 

kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, trong bối cảnh nước ta tham 

gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”; Chỉ thị số 26/CT- TTg ngày 

04/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo 

hướng hiệu lực và hiệu quả hơn; các Chương trình hành động của Ban Thường 

vụ Thành ủy: số 02-CTr/TƯ ngày 12/01/2016 của thực hiện Nghị quyết số 22-

NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về hội nhập quốc tế và Nghị 

quyết số 31/NQ-CP ngày 13/05/2014 của Chính phủ về Hội nhập quốc tế; số 

20-CTr/TƯ ngày 29/12/2016 thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Ban chấp 

hành Trung ương Đảng khóa XII về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập 

kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham 

gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 

26/11/0219 của Chính phủ, Chương trình hành động số 76-CTr/TƯ ngày 

08/7/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW 

ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải 

Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 09/NQ-ĐH ngày 

15/10/2020 Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, Chương trình 
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hành động số 02-CTr/TƯ ngày 25/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành 

phố thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố; Nghị quyết số 

06/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 về cơ chế chính sách trong phát hiện, đào tạo, 

bồi dưỡng học sinh giỏi; tuyển chọn, sử dụng, đãi ngộ đội ngũ giáo viên giỏi 

trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, quốc tế thành phố Hải 

Phòng; Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND thông qua ngày 28/12/2017 về Quy 

hoạch phát triển giáo dục phổ thông và mầm non thành phố Hải Phòng đến năm 

2025, định hướng đến năm 2030; thực hiện tốt Chủ đề hành động năm 2022 của 

thành phố: “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn 

mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số”; thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, giải 

pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 

quốc phòng - an ninh thành phố năm 2022; Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 

07/02/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về  Kế hoạch hội nhập 

quốc tế thành phố Hải Phòng năm 2022; Quyết định số 42/2017/QĐ-UBND 

ngày 20/12/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc ban hành 

Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành 

chính nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Nghị định số 09/2017/NĐ-

CP ngày 9/02/2017 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết việc phát ngôn và 

cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước; Nghị định 

số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp 

thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử; Quyết định số 

42/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc 

ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại thành phố Hải Phòng; 

Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 07/3/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố 

triển khai Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 04/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về 

đẩy mạnh hội nhập kinh tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả; Quyết định số 

42/2020/Đ-UBND ngày 31/12/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc 

ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Cổng thông tin đối ngoại đa 

ngôn ngữ thành phố Hải Phòng; Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 07/7/2015 của Thủ 

tướng Chính phủ tiếp tục triển khai Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị về Hội nhập 

quốc tế; Quyết định số 3349/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của Ủy ban nhân dân 

thành phố về việc thành lập Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế thành phố Hải 

Phòng; Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 04/6/2020 của Uỷ ban nhân dân 

thành phố về việc triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển hệ thống dịch vụ 

logistics thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế 

hoạch số 216/KH-UBND ngày 21/9/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về 

thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải 

Phòng (giai đoạn 2021-2025); Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 02/8/2021 của 

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh 

(PCI) năm 2021 -2022 của thành phố Hải Phòng; Kế hoạch số 202/KH-UBND 

ngày 13/8/2019 của Ủy ban nhân thành phố về việc triển khai Chiến lược Văn 

hóa đối ngoại đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn thành phố 

Hải Phòng; Quyết định số 3069/QĐ-UBND ngày 20/11/2018 của Ủy ban nhân 

dân thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án dạy và học ngoại 

ngữ trong hệ thống giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên 

thành phố Hải Phòng giai đoạn 2018-2025; Quyết định số 2658/QĐ-BGDĐT 
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ngày 23/7/2018 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án 

dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025; 

Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT 24/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về về thực 

hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 ứng phó với dịch COVID-19, tiếp tục thực 

hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo; Chỉ thị số 

22/CT-UBND ngày 17/9/2021 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng về 

việc đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo 

đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo ứng phó với đại 

dịch COVID-19…; các văn bản chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo: Hướng 

dẫn nhiệm vụ năm học 2021-2022 của ngành Giáo dục Hải Phòng; Kế hoạch số 

1664/KH-SGDĐT ngày 05/9/2019 về triển khai chiến lược Văn hóa đối ngoại 

đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2030 ngành GD&ĐT Hải Phòng; Kế hoạch số 

1597/KH-SGDĐT ngày 26/8/2019 về tổ chức thực hiện phong trào thi đua "cán 

bộ, công chức, viên chức, ngươi lao động trong ngành GD&ĐT thi đua thực 

hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025; Kế hoạch số 1732/KH-SGDĐT 

ngày 16/08/2021 về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2021-2022 

của ngành Giáo dục và Đào tạo; Quyết định số 326/QĐ-SGDĐT- VP ngày 

05/01/2017 về việc thành lập Ban Chỉ đạo hợp tác quốc tế của ngành Giáo dục 

và Đào tạo; Kế hoạch số 2336/KH-SGDĐT ngày 21/10/2021 về thực hiện 

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2025 của 

Ngành Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch số 2546/KH-SGDĐT ngày 19/11/2021 

truyền thông giáo dục và đào tạo năm học 2021-2022; Quyết định số 2322/QĐ-

SGDĐT-VP ngày 31/12/2020 về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho 

báo chí của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng; Kết luận số 134-KL/TU ngày 

04/5/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tiếp tục thực hiện Chương 

trình hành động số 34-CTr/TU ngày 04/02/2015 của Ban Thường vụ Thành ủy 

tiếp tục thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 01/11/2013 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, 

đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế xác định nhiệm vụ 

trọng tâm, nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, 

hướng dẫn việc thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW được cấp ủy, chính quyền các 

cấp tiến hành thường xuyên, gắn với việc tiếp tục thực hiện các Chỉ thị, Nghị 

quyết của Trung ương cùng với các văn bản chỉ đạo của Chính phủ và ngành 

giáo dục và đào tạo.  

2. Triển khai thực hiện hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do mà 

Việt Nam là thành viên. Xây dựng và triển khai chiến lược thu hút đầu tư nước 

ngoài, chú trọng FDI chất lượng cao; thu hút các nhà đầu tư nước ngoài đến đầu 

tư, kinh doanh, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Trong đó, ưu 

tiên phát triển kinh tế biển bền vững, lĩnh vực giáo dục, đào tạo và khoa học, 

công nghệ. 

3. Bảo vệ, tôn vinh và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của 

dân tộc; tích cực giới thiệu hình ảnh con người Việt Nam, Hải Phòng đến bạn 

bè quốc tế; đồng thời cập nhật, tiếp thu những giá trị tinh hoa văn hóa của nhân 
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loại đáp ứng nhu cầu văn hóa, tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức, phụ 

huynh học sinh và học sinh. 

4. Nâng cao trình độ, chất lượng đội ngũ công chức, viên chức thông 

qua các lớp đào tạo, bồi dưỡng về hội nhập quốc tế nhằm xây dựng đội ngũ 

công chức, viên chức có trình độ chuyên môn, có kiến thức, ngoại ngữ, kỹ năng 

phục vụ công tác hội nhập quốc tế và góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành 

chính phù hợp với yêu cầu hội nhập quốc tế. 

5. Khai thác có hiệu quả các nguồn lực, sự ủng hộ, giúp đỡ, hợp tác, hỗ 

trợ quốc tế, tiếp thu nguồn tri thức, kinh nghiệm của các nước vào phát triển 

kinh tế - xã hội của thành phố Hải Phòng nói chung và ngành giáo dục và đào 

tạo nói riêng. 

6. Tiếp cận, chọn lọc và tiếp thu những nội dung, phương pháp giảng 

dạy, cơ chế quản lý giáo dục quốc tế tiên tiến nhằm đổi mới và nâng cao chất 

lượng giáo dục và đào tạo ở địa phương. 

7. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường thực hiện tốt hơn cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo 

hướng minh bạch, thông thoáng, hiện đại, chuyên nghiệp và thân thiện; cải 

thiện mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Nâng cao năng lực cạnh 

tranh của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; hỗ trợ 

doanh nghiệp trong việc phát triển, thông tin ... 

8. Tăng cường học tập kinh nghiệm quốc tế về áp dụng các mô hình giáo 

dục, đào tạo của các nước có nền giáo dục tiên tiến. Tham gia đánh giá quốc tế 

về chất lượng giáo dục phổ thông. Các cơ sở giáo dục đại học chủ động mở 

rộng hợp tác quốc tế, phát triển các chương trình hợp tác trao đổi sinh viên với 

các trường đại học nước ngoài, thực hiện hợp tác nghiên cứu, liên kết đào tạo, 

công nhận tín chỉ, đồng cấp bằng với các trường đại học có uy tín trên thế giới, 

quốc tế hóa các chương trình đào tạo trình độ đại học. 

9. Triển khai hiệu quả các nguồn học bổng ngắn hạn, dài hạn để gửi các 

giảng viên, cán bộ nghiên cứu, sinh viên đi đào tạo, thực tập, nghiên cứu ở các 

cơ sở giáo dục tiên tiến của nước ngoài. 

10. Xây dựng mạng lưới hợp tác quốc tế ở các địa phương và cơ sở giáo 

dục nhằm chia sẻ, hỗ trợ nâng cao năng lực về hợp tác và hội nhập quốc tế cho 

các cơ sở. Xây dựng cơ sở dữ liệu, chuyển đổi số ngành giáo dục và xây dựng 

môi trường giáo dục 4.0, giáo dục thông minh và cổng thông tin điện tử về hợp 

tác quốc tế toàn ngành. 

11. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý nhà nước về hợp tác quốc tế trong 

lĩnh vực giáo dục, trong đó tiếp tục thực hiện phân cấp, trao quyền tự’ chủ cho 

cơ sở giáo dục để nâng cao tính chủ động, sáng tạo trong hoạt động hợp tác 

quốc tế. 

12. Thiện Đề án ngoại ngữ quốc gia nhằm đưa môn ngoại ngữ vào giảng 

dạy một cách có hệ thống từ cấp tiểu học đến trung học phổ thông. Tiếp tục 
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triển khai chương trình song ngữ Việt - Pháp từ cấp tiểu học đến cấp trung học 

phổ thông. 

III. TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 

1. Thông tin, tuyên truyền 

- Đẩy mạnh công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền để nâng cao nhận 

thức của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động, phụ huynh học sinh và 

học sinh về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và ngành 

giáo dục và đào tạo về hội nhập quốc tế; nâng cao hiệu quả công tác giáo dục 

chính trị, tư tưởng, văn hóa nhằm hạn chế các tác động tiêu cực của hội nhập 

quốc tế về xã hội, văn hóa, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong đội ngũ công chức, 

viên chức, người lao động và học sinh. 

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học ứng dụng, tiếp cận các phát 

minh khoa học, các công nghệ kỹ thuật tiên tiến phục vụ thiết thực cho công tác 

quản lý và hoạt động dạy - học trong các cơ sở giáo dục; tăng cường quảng bá 

hình ảnh quê hương, con người Hải Phòng ra thế giới, tuyên truyền chủ trương 

chủ động hội nhập quốc tế trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. 

- Tăng cường tuyên truyền hơn nữa đẩy mạnh việc thực hiện dịch vụ 

công trực tuyến; triển khai có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông quốc 

gia, một cửa liên thông Asean trong giải quyết thủ tục hành chính. Nâng cao 

chất lượng, hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan 

nhà nước, thúc đẩy cải cách hành chính, đẩy nhanh tiến độ xây dựng chính 

quyền điện tử. Nâng cao Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR INDEX). 

2. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, năng lực hội nhập quốc tế 

- Quản lý chặt chẽ các hoạt động thông tin, tuyên truyền tại đơn vị, kịp 

thời ngăn chặn, phản bác các luận điểm, các phát ngôn sai trái, xuyên tạc của 

các thế lực thù địch, cơ hội. 

- Chủ động thông tin kịp thời đến đội ngũ công chức, viên chức, người 

lao động, phụ huynh học sinh và học sinh những vấn đề trong nước và quốc tế 

được dư luận xã hội quan tâm như về bảo vệ tài nguyên, môi trường, phòng 

chống thiên tai, dịch bệnh, ứng phó với biến đổi khí hậu... bằng các hình thức 

linh hoạt. 

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, trình độ, chuyên môn 

cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động; đổi mới cơ chế, quy định 

tuyển dụng thu hút nhân tài, khai thác nguồn lực trí thức, chuyên gia trong và 

ngoài nước. 

- Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan trong việc quản lý dịch vụ tư 

vấn du học, các cơ sở giáo dục có yếu tố người nước ngoài; tăng cường quản lý 

hoạt động dạy - học ngoại ngữ tại các cơ sở, trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn 

thành phố. 
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3. Hội nhập quốc tế trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo 

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan tham gia các hoạt động về hội 

nhập quốc tế do cơ quan có thẩm quyền phân công, chỉ đạo. 

- Tập trung thực hiện những nội dung chính sau: 

+ Triển khai thực hiện hội nhập quốc tế về giáo dục và đào tạo theo 

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI, nhiệm 

kỳ 2020-2025. 

+ Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình hành động số 34-CTr/TU 

ngày 04/02/2015 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết Trung 

ương 8 về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã 

hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. 

+ Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong các 

cấp học nhằm đưa môn ngoại ngữ vào giảng dạy một cách có hệ thống từ cấp 

tiểu học đến cấp trung học phổ thông, kết hợp nâng cao chất lượng dạy ngoại 

ngữ, nâng cao trình độ ngôn ngữ và năng lực thực hành các kỹ năng giao tiếp cơ 

bản của người học theo các quy chuẩn. Triển khai áp dụng các tiêu chí trong 

Khung trình độ quốc gia và khung năng lực ngoại ngữ tương ứng với Khung 

trình độ tham chiếu ASEAN và Khung tham chiếu châu Âu trong dạy và học. 

+ Thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án “Chương trình quốc gia về học 

tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019-2030” tại thành 

phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025. 

+ Tham gia và đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư cho giáo dục và 

đào tạo; tăng cường liên kết đào tạo, chương trình tiên tiến với các cơ sở giáo 

dục nước ngoài đã được kiểm định chất lượng, đẩy mạnh hợp tác trao đổi 

chuyên gia, giáo viên, học sinh với nước ngoài để nâng cao chất lượng dạy và 

học, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố và cho 

ngành; nâng cao hiệu quả các chương trình học bổng của các nước, tổ chức 

quốc tế dành cho Việt Nam nói chung và thành phố Hải Phòng nói riêng. 

+ Tiếp tục mở rộng quy mô đào tạo tiếng Nhật Bản, tiếng Hàn Quốc để 

một phần đáp ứng nhu cầu hiện tại của cán bộ, học sinh, sinh viên và người lao 

động; xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo phù hợp với trình độ đào tạo và 

đối tượng người học. 

+ Thông qua các hoạt động nội khóa và ngoại khóa, các nhà trường đã tổ 

chức nhiều hình thức hấp dẫn, nội dung phong phú về việc giới thiệu, quảng bá 

hình ảnh quê hương, đất nước, con người Việt Nam nói chung và thành phố Hải 

Phòng nói riêng ra thế giới, tuyên truyền chủ trương chủ động hội nhập quốc tế 

trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Khuyến khích và phát huy hiệu quả các hoạt 

động ngoại khóa, xây dựng môi trường học tập tiếng Anh để học sinh tham gia 

vào các hoạt động giao tiếp bằng tiếng Anh (thông qua việc tổ chức thi hùng 

biện tiếng Anh từ cấp cơ sở đến cấp thành phố; thi hát bằng tiếng Anh, thi 
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Olympic tiếng Anh trên internet (IOE); tổ chức giao lưu các câu lạc bộ tiếng 

Anh ...). 

+ Khai thác có hiệu quả các nguồn lực từ cộng đồng người Việt ở nước 

ngoài, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài góp phần hỗ trợ cho sự nghiệp 

giáo dục và đào tạo của thành phố Hải Phòng. 

- Tập trung đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là 

nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu quá trình chuyển đổi số quốc 

gia, hội nhập quốc tế và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; xây dựng chiến 

lược và có kế hoạch cụ thể để trọng dụng nhân tài; tuyển chọn đào tạo và gửi 

đào tạo ở các quốc gia tiên tiến, sớm hình thành đội ngũ chuyên gia, các nhà 

khoa học, quản lý thuộc nhiều lĩnh vực đáp ứng yêu cầu công việc cả trước mắt 

và lâu dài của thành phố. 

- Thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội hàng năm; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành 

chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Tiếp tục đề cao trách nhiệm cá nhân 

người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong tổ chức thực thi 

công vụ, công việc được giao. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, 

thực hiện đề án phân cấp về TTHC; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin 

trong công tác quản lý, điều hành; nâng cao đạo đức, ý thức trách nhiệm, tính 

chuyên nghiệp, tinh thần phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức hướng tới 

nền công vụ hiện đại, minh bạch, liêm chính, hiệu lực, hiệu quả phục vụ nhân 

dân. 

- Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp; đẩy mạnh 

hướng nghiệp phổ thông. Tổ chức thực hiện tốt các chương trình dạy nghề, nhất 

là dạy nghề cho lao động nông thôn gắn với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh 

tế nông nghiệp và nông thôn. Tăng cường công tác xã hội hóa, khuyến khích 

doanh nghiệp tham gia đào tạo nghề; tiếp tục nâng cao tỷ lệ lao động qua đào 

tạo và lao động có bằng cấp, chứng chỉ theo quy định; đẩy mạnh xuất khẩu lao 

động cùng với nâng cao chất lượng lao động. ích cực hỗ trợ, duy trì việc làm ổn 

định cho người lao động và thực hiện tốt phúc lợi xã hội. Nâng cao chất lượng 

công tác dự báo để chủ động chuyển dịch cơ cấu lao động phù hợp với cơ cấu 

kinh tế, đáp ứng yêu cầu, xu thế phát triển; nâng cao tỷ trọng lao động trong 

khu vực chính thức, tập trung giải quyết việc làm cho lao động khu vực phi 

chính thức, đặc biệt là lao động nông nghiệp chuyển đổi nghề. 

- Đẩy mạnh đào tạo và duy trì nguồn nhân lực cho hội nhập kinh tế quốc 

tế, có trình độ, có kinh nghiệm và đảm bảo tính kế thừa; xây dựng và triển khai 

các chương trình đào tạo riêng cho các cán bộ làm công tác liên quan trực tiếp 

đến hội nhập kinh tế quốc tế. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng Sở - cơ quan thường trực có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc 

các phòng cơ quan Sở; Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện; các trường 

Trung học phổ thông; Trung tâm GDNN-GDTX quận, huyện; các đơn vị trực 
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thuộc triển khai thực hiện Kế hoạch hội nhập quốc tế năm 2022 của ngành 

nghiêm túc và hiệu quả. 

2. Trên cơ sở những nhiệm vụ chủ yếu của Kế hoạch này, các phòng cơ 

quan Sở, các đơn vị giáo dục căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động 

xây dựng và thực hiện kế hoạch đơn vị mình và tổ chức triển khai thực hiện có 

hiệu quả các nhiệm vụ; định kỳ trước ngày 15/6 và 15/12 gửi báo cáo kết quả 

triển khai thực hiện về Sở Giáo dục và Đào tạo qua Văn phòng Sở để tổng hợp, 

báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Công thương trước ngày 30/6 và 

30/12 hàng năm. 

3. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch nếu phát sinh 

những vấn đề mới, khó khăn vướng mắc cần bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp 

với tình hình thực tế, đề nghị các đơn vị kịp thời có văn bản phản hồi, đề xuất 

gửi về Văn phòng Sở tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Sở GD&ĐT cho ý kiến chỉ 

đạo, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp./. 
 

 

 

Nơi nhận: 
- Bộ GD&ĐT;  

- UBND thành phố; 

- Sở Công Thương; 

- Ban Giám đốc; 

- Trưởng phòng cơ quan Sở; 

- Phòng GD&ĐT các quận, huyện; 

- Các trường THPT;     

- Trung tâm GDNN-GDTX quận, huyện;                     

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Cổng thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT.                           

                 KT.GIÁM ĐỐC 

                 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
                   

                              Phạm Quốc Hiệu 
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