ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 4963 /UBND-VX

Lào Cai, ngày 27 tháng 10 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v chủ trương dạy kỹ năng quản lý
tài chính - hướng nghiệp, khởi nghiệp
trong các cơ sở giáo dục phổ thông

Kính gửi:
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 117/TTr-SGD&ĐT
ngày 22/9/2020 về việc đề nghị cho chủ trương dạy “Kỹ năng quản lý tài chính hướng nghiệp, khởi nghiệp” trong các cơ sở giáo dục phổ thông, giai đoạn 20202025, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:
1. Đồng ý chủ trương thí điểm triển khai dạy “Kỹ năng quản lý tài chính hướng nghiệp, khởi nghiệp” trong cơ sở giáo dục phổ thông ở những nơi có điều
kiện thuận lợi trên địa bàn tỉnh theo bộ tài liệu đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo
phê duyệt tại Quyết định số 2503/QĐ-BGDĐT ngày 26/8/2019, nhằm thực hiện Đề
án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” được Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt tại Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017.
2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, xây dựng phương án triển khai,
cơ chế tài chính,… phối hợp với các địa phương liên quan thống nhất lựa chọn đơn
vị thí điểm theo nguyên tắc đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu
về năng lực đội ngũ giáo viên,… và đặc biệt, phải được sự đồng thuận cao của cha
mẹ học sinh với tinh thần tham gia tự nguyện, không bắt buộc. Trong quá trình thí
điểm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nắm bắt thông tin phản ánh của cha
mẹ học sinh, cũng như dư luận xã hội để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp; báo cáo
UBND tỉnh để chỉ đạo (đối với những vấn đề phát sinh vượt quá thẩm quyền).
Căn cứ nội dung trên, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã,
thành phố phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT3;
- CVP, PCVP2;
- Lưu: VT, TH1, BBT1, VX1.
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