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Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 
- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Tỉnh ủy, 
HĐND, UBND tỉnh, sự quan tâm của các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các 
huyện, thành phố, sự đồng tình ủng hộ của Nhân dân, công tác quản lý nhà nước 
trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích 
cực, thực hiện tốt mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; các giải 
pháp đổi mới đồng bộ của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh góp phần nâng cao chất 
lượng giáo dục toàn diện, tạo được môi trường sư phạm thân thiện; ngành Giáo dục 
và đào tạo có nhiều nỗ lực, cố gắng khắc phục những hạn chế, từng bước đẩy lùi 
những hiện tượng tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục; tăng cường công tác 
liên kết đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh…, góp phần 
quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý nhà nước về 
giáo dục và đào tạo vẫn còn bộc lộ những bất cập, hạn chế cần được khắc phục 
như: Hiện tượng dạy thêm, học thêm trái quy định vần còn tồn tại chưa được xử lý 
dứt điểm; một số cơ sở giáo dục và đào tạo thực hiện các khoản thu, mức thu chưa 
phù hợp đã tạo áp lực đối với học sinh và cha mẹ học sinh, gây bức xúc trong dư 
luận xã hội; công tác liên kết đào tạo nảy sinh nhiều bất cập, kết quả thanh tra cho 
thấy còn một số cơ sở mở lớp liên kết đào tạo nhưng không xin phép cấp thẩm 
quyền, nền nếp, kỷ cương của các lớp liên kết đào tạo chưa bảo đảm; còn có biểu 
hiện của bệnh thành tích tại một số đơn vị, trường học; công tác bình chọn, suy tôn, 
xếp loại thi đua, khen thưởng ở một số đơn vị thiếu chặt chẽ trong thực hiện quy 
trình, làm ảnh hưởng đến chất lượng và sự công bằng trong giáo dục. 

Nguyên nhân tình trạng trên là do sự phối hợp của các cấp chính quyền, các 
ngành liên quan với ngành Giáo dục và Đào tạo chưa thường xuyên, chặt chẽ, đồng 
bộ, nhất là quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm, các hoạt động giáo dục ngoài 
nhà trường, các khoản thu - chi ngoài học phí, hoạt động liên kết đào tạo; công tác 
thanh tra, kiểm tra của ngành Giáo dục và Đào tạo còn rất hạn chế... Một số cán bộ 
quản lý chưa thực hiện hết trách nhiệm của mình, thiếu quyết liệt trong quản lý dạy 
thêm, học thêm, còn có hiện tượng buông lỏng, thiếu sự giám sát, quản lý…  

Để khắc phục tình trạng trên, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn 
thể, UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt một số nội dung sau: 
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1. Sở Giáo dục và Đào tạo  

- Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông tới người dạy, người học, phụ 
huynh học sinh và toàn xã hội về yêu cầu dạy và học thực chất. Quán triệt và hướng 
dẫn các văn bản của các cấp, ngành có liên quan trong quản lý, chấn chỉnh việc dạy 
thêm, học thêm và các hoạt động giáo dục ngoài nhà trường đến toàn thể cán bộ 
quản lý giáo dục, giáo viên trong toàn ngành, các bậc phụ huynh và học sinh trên 
địa bàn tỉnh.  

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng thành lập Đoàn kiểm tra liên 
ngành về hoạt động dạy thêm, học thêm và các hoạt động giáo dục ngoài nhà 
trường; lập kế hoạch và tiến hành thanh tra, kiểm tra thường xuyên, đột xuất, xử 
phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân, tổ chức vi phạm trong lĩnh vực giáo dục 
trên địa bàn toàn tỉnh theo quy định của pháp luật; tăng cường thanh tra, xử lý vi 
phạm đối với hoạt động liên kết đào tạo, kiên quyết dừng hoạt động liên kết đối với 
những cơ sở giáo dục chưa đủ điều kiện tổ chức liên kết theo quy định. 

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện tốt kỷ cương, nền nếp, quy chế dân 
chủ; không được tổ chức các hoạt động giáo dục trái quy định, gây áp lực cho 
người dạy, người học và cha mẹ học sinh; đẩy mạnh công tác tự kiểm tra, đánh giá, 
kiểm định chất lượng; quản lý, giám sát chặt chẽ việc thực hiện quy chế, quy trình 
đánh giá kết quả học tập, thi cử; phát hiện, xử lý nghiêm, kịp thời mọi hành vi, biểu 
hiện tiêu cực trong dạy, học và bệnh thành tích trong giáo dục; không lấy kết quả 
các kỳ thi, các hoạt động giao lưu do địa phương tổ chức để đánh giá xếp loại thi 
đua, xét khen thưởng đối với các cá nhân, đơn vị. Không sử dụng kinh phí của Ban 
đại diện cha mẹ học sinh cho việc mua sắm hoặc hỗ trợ mua sắm trang thiết bị, sửa 
chữa trường lớp. Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ sử dụng 
sau khi được toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường thống nhất ý kiến; việc 
thu chi phải bảo đảm nguyên tắc công khai, dân chủ. Khuyến khích đóng góp tự 
nguyện của các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân để hỗ trợ cơ sở vật chất nhà 
trường.  

- Đẩy mạnh cải cách hành chính về giáo dục và đào tạo, thực hiện giao quyền 
tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo. Tiếp tục nâng cao 
chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục về trình độ, năng lực cũng 
như phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; chú trọng bồi dưỡng các kỹ năng tổ 
chức hoạt động giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới. Tiếp tục thực hiện tốt chủ 
trương sắp xếp lại mạng lưới trường, lớp học, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, 
nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong ngành Giáo dục. 

- Hằng năm, tổng hợp báo cáo tình hình quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo 
dục và đào tạo về UBND tỉnh trước ngày 31/12. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông  

Chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 
phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng thực hiện tuyên truyền chủ trương đẩy 
mạnh hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo; giới thiệu các gương điển 
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hình, mô hình hiệu quả trong việc thực hiện tốt các quy định về giáo dục và đào 
tạo. 

3. Các Sở, ban, ngành tỉnh 

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với 
ngành Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố để phát triển sự nghiệp 
giáo dục, đào tạo, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chống tiêu cực trong dạy thêm, 
học thêm, gian lận trong thi cử.  

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức đoàn thể 
chính trị - xã hội tỉnh và Hội khuyến học tỉnh 

Tăng cường công tác tuyên truyền mọi tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên 
những chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về giáo dục và đào 
tạo; ủng hộ, giúp đỡ về vật chất, tinh thần đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo; 
tham gia giám sát, phản biện xã hội theo chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình; 
phối hợp chặt chẽ cùng ngành Giáo dục và Đào tạo trong công tác quản lý các hoạt 
động giáo dục và đào tạo, trong đó có hoạt động dạy thêm, học thêm tại địa 
phương. 

 5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

- Chủ động, tích cực phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc chỉ đạo, 
kiểm tra, đôn đốc các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện tốt nhiệm vụ và các quy 
định về giáo dục và đào tạo; 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, chỉ đạo tăng cường 
quản lý, chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm và các hoạt động giáo dục ngoài nhà 
trường trên địa bàn tỉnh; 

- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch 
UBND tỉnh nếu để tình trạng dạy thêm học thêm, thu - chi trái quy định, các vấn đề 
tiêu cực gây bức xúc trong dư luận nhân dân xảy ra trên địa bàn thuộc thẩm quyền 
quản lý. 

UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ban, ngành, đoàn thể 
liên quan, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc các nội 
dung trên; báo cáo kết quả thực hiện về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp báo 
cáo UBND tỉnh trước ngày 20/12 hằng năm./.  

 Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- UBMTTQVN tỉnh; 
- C,PVP UBND tỉnh, 
Các Phòng: KGVX, TH, THCB; 
- Lưu: VP, (LTT). 

KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH  

 
 
 

                       
 
                      Hồ Tiến Thiệu 
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