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TÓM LƯỢC KẾ HOẠCH: MỤC TIÊU, BIỆN PHÁP VÀ TÓM TẮT HÀNH ĐỘNG   

Mục Tiêu 1: Cải tiến kết quả học tập cho học sinh tại tất cả những trường do chúng tôi quản lý và tại những 
trường hợp đồng do chúng tôi ủy quyền.  

Mục Tiêu 2: Bảo đảm và duy trì sự ổn định về tài chính của Sở Giáo Dục.

Biện Pháp 1:  
ĐẠT ĐƯỢC VÀ DUY TRÌ SỰ CÂN ĐỐI VỀ TÀI CHÍNH  
A. Tiết kiệm chi phí và theo dõi tiến độ so với kế 

hoạch tài chính 5 năm.   
B. Lập tức giải quyết những thử thách tài chính của 

Năm Tài Chính 2014  
C. Thực hiện quá trình lập ngân sách dựa trên số liệu  
D. Kiểm soát tài chính các trường   
E. Tìm kiếm thêm doanh thu  
F. Quản lý ngân sách một cách hữu hiệu  

 
Biện Pháp 2: 
CẢI TIẾN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH   
A. Tận dụng dữ liệu để đánh giá nhu cầu của học sinh 
B. Duy trì các tiêu chuẩn và kỳ vọng học tập cao  
C. Nâng cao việc thực hiện Giảng Dạy và Biện Pháp 

Can Thiệp 
D. Ưu tiên cho việc học chữ từ nhỏ 
E. Trau dồi sự kiên trì học tập 
F. Làm rõ hồ sơ của các trường đại học và học sinh tốt 

nghiệp đã sẵn sàng về nghề nghiệp 
G. Theo dõi tiến bộ của học sinh trên con đường tốt 

nghiệp, đại học, và ngành nghề 
H. Phát triển biện pháp cải thiện chương trình trung 

học 
I. Tăng cường việc tiếp cận với công tác Giáo Dục 

Kỹ Thuật và Hướng Nghiệp  
J. Đáp ứng nhu cầu của học sinh thuộc chương trình 

giáo dục đặc biệt 
K. Đáp ứng nhu cầu Học Viên Anh ngữ 
L. Cải thiện chương trình Giáo Dục Lựa Chọn 
M. Đánh giá các cơ sở giáo dục bên ngoài 
N. Cải thiện chế độ dinh dưỡng cho học sinh 

 
BiệnPháp 3: 
XÂY DỰNG MỘT HỆ THỐNG CÁC TRƯỜNG ƯU TÚ  
A. Cải thiện an toàn và môi trường học đường 
B. Thực hiện Kế Hoạch Xây Dựng Tổng Thể  
C. Tăng cường tình trạng cơ sở vật chất của các trường  
D. Làm rõ quyền tự chủ trường học 
E. Xây dựng mô hình trường học sáng tạo 

F. Cải tổ các trường học có hiệu suất thấp 
G. Trở thành cơ quan quản lý tốt nhất cho các trường hợp 

đồng 
H. Phối hợp với quản lý viên của các trường khác 
I. Triển khai việc đánh giá thành tích các trường 
 
Biện Pháp 4: 
PHÁT HIỆN VÀ XÂY DỰNG NHỮNG NGƯỜI CÓ QUYẾT 
TÂM VÀ KHẢ NĂNG   
A. Tăng cường tuyển dụng giáo viên và thực tập sinh  
B. Thực hiện việc đánh giá giáo viên, hiệu trưởng và các 

chuyên gia 
C. Tăng cường việc huấn luyện giáo sư 
D. Tạo cơ hội có ý nghĩa cho sự hợp tác của giáo viên 
E. Cung cấp sự hỗ trợ hữu hiệu cho hiệu trưởng  
F. Tăng cường năng lực của hiệu trưởng và đội ngũ lãnh đạo 
G. Tăng cường mạng lưới thông tin giữa các hiệu trưởng 
H. Xác định rõ vai trò của ban giám hiệu và việc đánh giá 

hiệu suất 
I. Phát động Lực Lượng Cải Tổ 

 
Biện Pháp 5: 
TRỞ  THÀNH TỔ CHỨC PHỤ HUYNH VÀ GIA ĐÌNH  
A. Cải thiện dịch vụ khách hàng 
B. Phát động thêm các Ủy Ban Cố Vấn Học Đường hữu 

hiệu  
C. Thiết lập các quy trình rõ ràng cho sự đóng góp ý kiến 

của phụ huynh / gia đình 
D. Hỗ trợ các nhu cầu độc đáo của phụ huynh 
E. Trao quyền cho phụ huynh với các thông tin 

 
Biện Pháp 6:  
TRỞ THÀNH TỔ CHỨC LIÊN ĐỚI CÓ TRÁCH  NHIỆM  
A. Đào tạo một chương trình quản lý thay đổi 
B. Đào tạo các tiến trình quản lý thành tích  
C. Cải thiện độ chính xác dữ liệu và ứng dụng 
D. Thực hiện các quy trình kinh doanh có hiệu quả và phù 

hợp 
E. Đầu tư vào các hệ thống chủ yếu 
F. Đảm bảo tính trung thực trong các kỳ thi 
G. Nuôi dưỡng và duy trì mối quan hệ hợp tác 
H. Cập nhật cơ cấu tổ chức


