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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2552 /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày  05  tháng 7 năm 2018 
V/v dự thảo Công văn về tăng 

cường hiệu lực quản lý nhà nước 
trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo 

 

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo. 

 
Sau khi xem xét Tờ trình số 1028/TTr-SGDĐT ngày 22/5/2018 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị 
định số 138/2013/NĐ-CP của Chính phủ, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thời gian 
qua trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực song vẫn còn những bất 
cập, hạn chế cần sớm được khắc phục. Tình trạng dạy thêm, học thêm trái quy 
định; hiện tượng lạm thu trong cơ sở giáo dục; hoạt động liên kết đào tạo chưa 
đúng các quy định hiện hành; “bệnh thành tích” trong giáo dục và các tồn tại bất 
cập khác thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn ra và 
chưa được kiểm soát, xử lý dứt điểm, gây bức xúc trong dư luận nhân dân. 

2. Để sớm khắc phục tình trạng trên, yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chủ 
trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu dự thảo Công văn của UBND 
tỉnh về việc tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. 
Nội dung dự thảo cần đánh giá những hạn chế, yếu kém, bất cập trong công tác 
quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo 05 năm qua (2013-2018); 
nguyên nhân chủ quan, khách quan; đề xuất các giải pháp chỉ đạo nhằm tăng 
cường hiệu lực quản lý nhà nước, khắc phục những hạn chế, yếu kém, bất cập 
thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh (xác định cụ thể nhiệm vụ 
của Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ngành liên quan và của UBND các huyện, 
thành phố). Gửi dự thảo về UBND tỉnh trước ngày 20/7/2018. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh để Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Thanh tra tỉnh; 
- UBND các huyện/TP; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các Phòng: TH, TH-CB; 
- Lưu: VT, KGVX, (LTT). 
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