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I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI

Trẻ em, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và cơ sở giáo dục mầm non 
thuộc các huyện nghèo, thôn, xã khó khăn, đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, 
ven biển và hải đảo, các thôn, xã khó khăn, đặc biệt khó khăn vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số và miền núi, các thôn, xã thuộc vùng khó khăn theo quy định 
của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Dân tộc, cơ quan có thẩm quyền (sau đây 
gọi chung là vùng khó khăn) và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn. Tăng cơ hội của trẻ 
em được tiếp cận giáo dục mầm non có chất lượng, trên cơ sở phấn đấu bảo 
đảm các điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất trường, lớp học. Bảo 
đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, góp phần rút ngắn khoảng cách phát 
triển giữa các vùng miền; góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, xã 
hội; bảo tồn và phát huy bền vững các giá trị văn hóa cho vùng có nhiều đồng 
bào dân tộc thiểu số sinh sống.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Đối với trẻ em:

- Đến năm 2025: có ít nhất 20% trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ và 90% trẻ 
em trong độ tuổi mẫu giáo vùng khó khăn được đến cơ sở giáo dục mầm non, 
trong đó có 30% trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non được tăng cường 
tiếng Việt trên cơ sở tiếng mẹ đẻ của trẻ phù hợp theo độ tuổi; có ít nhất 50% 
các tỉnh tập trung đông trẻ em người dân tộc thiểu số có mô hình về tăng cường 
tiếng Việt trên cơ sở tiếng mẹ đẻ của trẻ;

- Đến năm 2030: có ít nhất 25% trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ và 95% trẻ 
em trong độ tuổi mẫu giáo vùng khó khăn được đến cơ sở giáo dục mầm non, 
trong đó có 60% trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non được tăng cường 
tiếng Việt trên cơ sở tiếng mẹ đẻ phù hợp theo độ tuổi; có ít nhất 80% các tỉnh 
tập trung đông trẻ em người dân tộc thiểu số có mô hình về tăng cường tiếng 
Việt trên cơ sở tiếng mẹ đẻ của trẻ;

- Hằng năm, 100% trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non vùng khó 
khăn được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục theo chương trình giáo dục mầm 
non phù hợp với điều kiện vùng miền, dân tộc và đặc điểm riêng của trẻ.

b) Đối với giáo viên:

- Đến năm 2025: bồi dưỡng 30% giáo viên biết sử dụng tiếng mẹ đẻ của trẻ;
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- Đến năm 2030: bồi dưỡng 60% giáo viên biết sử dụng tiếng mẹ đẻ của 
trẻ; phấn đấu bảo đảm định mức giáo viên/nhóm, lớp theo quy định.

c) Đối với cơ sở giáo dục mầm non:

Đến năm 2030: phấn đấu xóa bỏ 100% phòng học nhờ, phòng học tạm; 
xây mới trường học theo dự báo quy hoạch mạng lưới trường lớp mầm non của 
các địa phương; bổ sung đủ bộ đồ chơi ngoài trời, bộ đồ chơi trong lớp cho 
trường học mới và phòng học mới do tăng quy mô.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

1. Hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn

a) Rà soát, nghiên cứu bổ sung, đề xuất xây dựng chính sách hỗ trợ đối 
với trẻ em và cơ sở giáo dục mầm non vùng khó khăn, nhất là đối tượng trẻ em 
nhà trẻ, bao gồm một số chính sách: hỗ trợ ăn trưa, miễn giảm học phí, hỗ trợ 
chi phí học tập;

b) Phấn đấu bảo đảm định mức giáo viên/nhóm, lớp theo quy định đối với 
vùng khó khăn, ưu tiên đối với giáo viên dạy nhóm, lớp tại điểm lẻ ở các vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng sông nước, biên giới, hải đảo và 
bãi ngang ven biển;

c) Rà soát, nghiên cứu, đề xuất xây dựng, bổ sung cơ chế chính sách đối 
với đội ngũ giáo viên vùng khó khăn, nhất là đội ngũ trực tiếp dạy trẻ em người 
dân tộc thiểu số; hoàn thiện các chính sách đào tạo theo địa chỉ, cử tuyển và 
tuyển dụng, sử dụng đối với đội ngũ giáo viên là người địa phương dạy trẻ em 
người dân tộc thiểu số; thực hiện đầy đủ, kịp thời cơ chế thu hút, động viên 
giáo viên công tác lâu dài ở vùng khó khăn;

d) Nghiên cứu, đề xuất cơ chế chính sách đầu tư cơ sở vật chất, trường 
lớp: ưu tiên đầu tư kinh phí để xóa phòng học nhờ, phòng học tạm; xây dựng 
nhà công vụ cho giáo viên; mua sắm đồ dùng học tập đáp ứng nhu cầu phát 
triển giáo dục mầm non vùng khó khăn.

2. Nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục 
mầm non vùng khó khăn, bồi dưỡng đội ngũ cộng tác viên hỗ trợ ngôn ngữ 

a) Tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên về: 
công tác quản lý, triển khai chương trình giáo dục mầm non phù hợp với đặc 
điểm trẻ em vùng khó khăn và phương pháp, kỹ năng thực hiện giáo dục song 
ngữ, tăng cường tiếng Việt trên cơ sở tiếng mẹ đẻ của trẻ em người dân tộc 
thiểu số, đặc biệt quan tâm đến trẻ em nhà trẻ, trẻ mẫu giáo bé mới ra lớp; thăm 
quan chia sẻ học tập mô hình điểm;

b) Bồi dưỡng tiếng dân tộc cho giáo viên dạy trẻ em người dân tộc thiểu số;
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c) Tổ chức tập huấn bồi dưỡng cho đội ngũ cộng tác viên hỗ trợ ngôn ngữ, 
thực hiện giáo dục song ngữ trên cơ sở tiếng mẹ đẻ của trẻ em;

d) Bổ sung nội dung giáo dục song ngữ, tăng cường tiếng Việt cho trẻ em 
người dân tộc thiểu số trên cơ sở tiếng mẹ đẻ vào chương trình đào tạo giáo 
viên mầm non, tiểu học trong các trường đại học, cao đẳng sư phạm;

3. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất

a) Có kế hoạch, lộ trình, giải pháp xây dựng nhà công vụ cho giáo viên, 
xóa phòng học nhờ, phòng học tạm, bổ sung phòng học còn thiếu, mua sắm 
thêm đồ dùng học tập tại vùng khó khăn đáp ứng nhu cầu tới trường, lớp của 
trẻ em, quan tâm đến đối tượng trẻ em nhà trẻ, mẫu giáo bé; bổ sung tài liệu, 
học liệu phục vụ việc tăng cường tiếng Việt trên cơ sở tiếng mẹ đẻ của trẻ và 
nâng chất lượng giáo dục mầm non vùng khó khăn;

b) Chú trọng bổ sung đồ dùng đồ chơi trong và ngoài lớp, xây dựng mô 
hình môi trường giáo dục đậm đà văn hóa, bản sắc dân tộc, phát huy ưu thế của 
vùng miền, có cảnh quan môi trường phù hợp nhất với trẻ và văn hóa riêng của 
cơ sở; tạo dựng và nhân rộng mô hình điểm làm nơi tập huấn, chia sẻ, trao đổi 
kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo dục mầm non vùng khó khăn;

4. Triển khai chương trình giáo dục mầm non phù hợp với vùng khó khăn, 
phù hợp với đặc điểm tiếp nhận và văn hóa, ngôn ngữ mẹ đẻ của trẻ em

a) Triển khai chương trình giáo dục mầm non phù hợp với điều kiện vùng 
miền, phù hợp với đặc điểm của trẻ em người dân tộc thiểu số. Rà soát, hoàn 
thiện chương trình, đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục mầm non phù hợp 
với vùng khó khăn, đặc điểm tiếp nhận và văn hóa, ngôn ngữ mẹ đẻ của trẻ; 

b) Chú trọng khai thác yếu tố văn hóa bản địa trong tổ chức, thực hiện 
chương trình giáo dục mầm non đối với trẻ em vùng khó khăn, trẻ em người 
dân tộc thiểu số;

c) Tổ chức biên soạn, tập huấn và chia sẻ tài liệu, học liệu thân thiện, phù 
hợp với trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non vùng khó khăn; đẩy mạnh tập 
huấn việc thực hiện chương trình và phương pháp giáo dục phù hợp đối với đội 
ngũ giáo viên trực tiếp dạy trẻ em người dân tộc thiểu số;

d) Tăng cường chuẩn bị tiếng Việt trên cơ sở tiếng mẹ đẻ của trẻ em; xây 
dựng và bảo đảm duy trì môi trường tiếng Việt trên cơ sở tiếng mẹ đẻ trong các 
cơ sở giáo dục mầm non có trẻ em người dân tộc thiểu số; quan tâm đến đối 
tượng trẻ nhà trẻ, trẻ mẫu giáo mới ra lớp chưa nói được tiếng Việt.
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5. Huy động các nguồn lực phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn

a) Huy động nguồn lực xã hội và cộng đồng

- Hình thành cơ chế, khuyến khích tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước 
đầu tư xây dựng trường, lớp mầm non. Vận động sự tham gia của toàn dân và 
các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp; phát huy sáng kiến của cộng đồng phát 
triển giáo dục mầm non vùng khó khăn;

- Huy động cán bộ, chiến sỹ bộ đội biên phòng tham gia dạy tiếng Việt 
cho cha, mẹ và người chăm sóc trẻ em là người dân tộc thiểu số; động viên, 
khuyến khích cán bộ hưu trí, các hội viên, đoàn viên của các tổ chức đoàn thể, 
nhất là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt 
Nam, Hội Khuyến học Việt Nam tham gia hỗ trợ tăng cường tiếng Việt cho 
cha, mẹ và các hoạt động thiết thực khác cho trẻ em người dân tộc thiểu số;

- Khuyến khích các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài 
nước đóng góp kinh phí, sách vở, tài liệu, học liệu, đồ dùng đồ chơi hỗ trợ phát 
triển giáo dục mầm non vùng khó khăn.

b) Tăng cường công tác phối hợp liên ngành

- Tăng cường công tác phối hợp, huy động sức mạnh, phát huy vai trò của 
cả hệ thống chính trị; các ban ngành có liên quan, đặc biệt là vai trò của các ban 
dân tộc, các tổ chức Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên trong hỗ trợ phát triển giáo 
dục mầm non vùng khó khăn; nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo 
dục trẻ em ở gia đình và cộng đồng;

- Lồng ghép triển khai các nhiệm vụ giải pháp của Chương trình này với 
Đề án Vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc 
vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019 - 2025.

c) Đẩy mạnh hợp tác quốc tế

Huy động nguồn lực từ các tổ chức quốc tế hỗ trợ về tài chính, kỹ thuật; 
hợp tác và tiếp thu có chọn lọc các phương pháp tiến bộ trong việc nâng chất 
lượng giáo dục mầm non, tăng cường tiếng Việt trên cơ sở tiếng mẹ đẻ cho trẻ 
em người dân tộc thiểu số, phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn.

6. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Chương trình

a) Đẩy mạnh công tác truyền thông, phổ biến về sự cần thiết, mục tiêu, 
nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chương trình nhằm nâng cao nhận thức, trách 
nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các bậc cha mẹ, giáo viên, 
cán bộ quản lý giáo dục và cộng đồng đối với việc đầu tư, chăm lo phát triển 
giáo dục mầm non vùng khó khăn; 
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b) Hình thành chuyên trang, chuyên mục trên các phương tiện thông tin 
đại chúng nhằm nâng cao nhận thức đối với các cấp chính quyền, cộng đồng, 
cha mẹ trẻ, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong việc đầu tư, chăm 
lo phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn; 

c) Tuyên truyền, hỗ trợ các bậc cha, mẹ, người chăm sóc trẻ trong việc 
nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, tăng cường tiếng Việt trên cơ sở tiếng mẹ đẻ 
của trẻ. Biên soạn tài liệu truyền thông, tập huấn về thực hiện giáo dục mầm 
non phù hợp với đặc điểm vùng miền, về chuẩn bị tiếng Việt trên cơ sở tiếng 
mẹ đẻ cho cha, mẹ trẻ em là người dân tộc thiểu số, cộng đồng vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số;

d) Phối hợp chặt chẽ với các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong 
cộng đồng để vận động các gia đình người dân tộc thiểu số tạo điều kiện cho 
con, em đến trường, lớp mầm non và học 2 buổi/ngày.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí

a) Nguồn chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo; lồng ghép từ nguồn vốn của các 
chương trình, dự án (Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; Chương 
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; Chương 
trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025) được cấp 
có thẩm quyền giao trong kế hoạch hằng năm của các bộ, ngành, địa phương 
theo phân cấp quản lý hiện hành;

b) Nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đã được giao 
và giai đoạn 2026 - 2030 phù hợp khả năng cân đối của ngân sách nhà nước 
theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công;

c) Nguồn xã hội hóa giáo dục và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

2. Việc lập và triển khai thực hiện kế hoạch tài chính cho các nhiệm vụ 
của Chương trình thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật 
Đầu tư công và các quy định hiện hành về kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế 
hoạch tài chính trung hạn của Nhà nước.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo

a) Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân các 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai thực hiện các nhiệm vụ của 
Chương trình;
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b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Ủy ban Dân 
tộc, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn hướng dẫn sử dụng, ưu tiên nguồn vốn thuộc các Chương trình mục tiêu 
quốc gia để thực hiện Chương trình;

c) Tổ chức biên soạn tài liệu nguồn phù hợp, tập huấn, bồi dưỡng nâng 
cao năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ 
em người dân tộc thiểu số về công tác quản lý, phát triển, đổi mới nội dung, 
phương pháp thực hiện chương trình giáo dục mầm non phù hợp với đặc điểm 
trẻ em vùng khó khăn; phương pháp, kỹ năng thực hiện giáo dục song ngữ, tăng 
cường tiếng Việt trên cơ sở tiếng mẹ đẻ của trẻ phù hợp với đối tượng trẻ em 
người dân tộc thiểu số;

d) Xây dựng Kế hoạch, chương trình triển khai bồi dưỡng tiếng dân tộc 
cho giáo viên nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em người dân tộc thiểu số;

đ) Hỗ trợ xây dựng và triển khai thực hiện mô hình thí điểm về tăng cường 
tiếng Việt trên cơ sở tiếng mẹ đẻ cho trẻ em người dân tộc thiểu số; xây dựng 
phần mềm tăng cường tiếng Việt trên cơ sở tiếng mẹ đẻ của trẻ;

e) Chủ trì kiểm tra, đánh giá, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện Chương 
trình, tổ chức sơ kết, tổng kết, định kỳ hằng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Ủy ban Dân tộc

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, đề xuất cụ 
thể hóa các nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh 
tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 
vào việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp để đạt được các mục tiêu 
của Chương trình; 

b) Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành ở trung ương và 
các địa phương tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức về phát 
triển giáo dục mầm non vùng khó khăn, tăng cường tiếng Việt đối với trẻ em 
người dân tộc thiểu số trên cơ sở tiếng mẹ đẻ của trẻ;

c) Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành liên quan kiểm tra 
việc triển khai, thực hiện Chương trình.

3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, đề xuất cụ 
thể hóa các nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 
vững giai đoạn 2021 - 2025 vào việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp 
để đạt được các mục tiêu của Chương trình;
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b) Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, cơ quan, địa phương tăng 
cường công tác tuyên truyền, vận động xã hội và nâng cao năng lực để thực 
hiện Chương trình; bảo đảm việc thực hiện quyền trẻ em tại vùng khó khăn 
theo chức năng quản lý được giao;

c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, giám sát việc 
thực hiện các chính sách có liên quan đối với giáo viên và trẻ em mầm non 
vùng khó khăn theo chức năng quản lý được giao.

4. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, đề xuất cụ thể 

hóa các nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 
mới giai đoạn 2021 - 2025 vào việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp để 
đạt được các mục tiêu của Chương trình.

5. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

a) Chủ trì tổng hợp, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kế hoạch đầu 
tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 và hằng năm thực hiện các nhiệm vụ, 
dự án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về 
đầu tư công và ngân sách nhà nước để triển khai thực hiện Chương trình;

b) Chủ trì tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền mục tiêu, nhiệm vụ và 
phương án phân bổ, giao kế hoạch vốn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện 
các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 5 năm và hằng năm bao gồm các 
nội dung để thực hiện Chương trình theo đúng quy định của pháp luật về đầu 
tư công và ngân sách nhà nước.

6. Bộ Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ, ngành liên quan 
trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện các hoạt động của Chương 
trình theo phân cấp Ngân sách Nhà nước hiện hành.

7. Bộ Nội vụ

a) Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ, ngành liên quan nghiên 
cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách đối với giáo viên, cán bộ quản 
lý giáo dục, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non vùng khó khăn;

b) Phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám 
sát công tác tuyển dụng, hợp đồng, sử dụng, đãi ngộ, khen thưởng đội ngũ giáo 
viên, cán bộ quản lý giáo dục mầm non ở vùng khó khăn.

8. Bộ Thông tin và Truyền thông

Chủ trì công tác tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa và sự cần 
thiết của Chương trình nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy 
đảng, chính quyền địa phương, các bậc cha, mẹ, giáo viên, cán bộ quản lý giáo 



9

dục và cộng đồng đối với việc đầu tư, chăm lo phát triển giáo dục mầm non 
vùng khó khăn.

9. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan liên 
quan trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình tổ chức triển khai thực hiện 
Chương trình.

10. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

a) Chỉ đạo, tổ chức xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Chương 
trình tại địa phương, báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp báo cáo 
Thủ tướng Chính phủ;

b) Bố trí kinh phí, trực tiếp triển khai và bảo đảm hiệu quả của Chương 
trình tại địa phương;

c) Ban hành các cơ chế chính sách cần thiết của địa phương, đẩy mạnh xã 
hội hóa huy động nguồn vốn hợp pháp khác để từng bước hoàn thiện cơ sở vật 
chất trường, lớp, trang thiết bị đồ dùng đồ chơi, học liệu trong các cơ sở giáo 
dục mầm non, đặc biệt tại các nhóm, lớp, các điểm lẻ để nâng cao chất lượng 
giáo dục địa phương;

d) Hỗ trợ giáo viên dạy trẻ em người dân tộc thiểu số học tiếng dân tộc tại 
địa phương nơi giáo viên công tác;

đ) Triển khai chương trình xây dựng nhà công vụ cho giáo viên, xóa phòng 
học nhờ, phòng học tạm, bổ sung số phòng học còn thiếu cho vùng khó khăn 
theo Luật Đầu tư công và các quy định khác của pháp luật;

e) Quan tâm, ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phù hợp với 
tình hình thực tế của các trường mầm non vùng khó khăn;

g) Chỉ đạo, tổ chức, chủ động tạo nguồn, đào tạo bồi dưỡng, tuyển dụng, 
bố trí, bổ sung biên chế giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục mầm non, nhân 
viên cho vùng khó khăn thuộc địa phương bảo đảm thực hiện mục tiêu 
Chương trình;

h) Tổ chức thanh tra, kiểm tra giám sát đánh giá, tổng hợp kết quả triển 
khai thực hiện Chương trình trên địa bàn.

11. Đề nghị Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương 
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ 
Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận, Hội 
Khuyến học Việt Nam và các tổ chức xã hội, trong phạm vi chức năng, nhiệm 
vụ của mình, tham gia tổ chức triển khai Chương trình; đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức đầu tư, chăm lo, hỗ trợ phát 
triển giáo dục mầm non vùng khó khăn. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
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Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan 
thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban Quốc gia về Trẻ em;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Hội Khuyến học Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, 
  các Vụ, Cục;
- Lưu: VT, KGVX (2b).Sơn.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Vũ Đức Đam
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