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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh  
tại buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo 

 

Ngày 12/3/2019, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với 
Sở Giáo dục và Đào tạo nhằm kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công 
tác của ngành năm 2019. Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các Sở: Nội vụ; Kế hoạch và Đầu tư; Tài 
chính; Lao động - Thương binh và Xã hội; Y tế; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 
Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, 
lãnh đạo các Phòng, đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; đại diện lãnh đạo 
Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn. 

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo, ý kiến 
của các thành viên dự họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

1. Trong nhiều năm qua, toàn ngành giáo dục của tỉnh đã rất nỗ lực, cố 
gắng vượt qua những khó khăn về cơ sở vật chất, điều kiện dạy học và vượt lên 
thách thức trước yêu cầu ngày càng cao của xã hội để đạt được nhiều kết quả rất 
đáng ghi nhận trong việc tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ của 
ngành, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 và triển khai nhiệm vụ 
năm học 2018 - 2019. Hệ thống trường lớp tiếp tục được sắp xếp kiện toàn, cơ 
sở vật chất, trang thiết bị tiếp tục được đầu tư theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu 
cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo 
viên, nhân viên cơ bản đáp ứng về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, không ngừng 
được nâng cao về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp. Chất 
lượng giáo dục đại trà và giáo dục “mũi nhọn” tiếp tục được củng cố theo hướng 
thực chất và nâng lên. Công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tiếp tục được duy 
trì, củng cố và nâng cao. Công tác phân luồng học sinh sau trung học đang được 
quan tâm đẩy mạnh theo hướng bám sát nhu cầu của xã hội và thị trường lao 
động, phù hợp với năng lực của học sinh. Tỷ lệ trường mầm non và phổ thông 
đạt chuẩn quốc gia tăng mạnh (hiện có 201/694 trường = 28,96%). Hệ thống các 
trường dân tộc nội trú, dân tộc bán trú tiếp tục được đầu tư, từng bước nâng cao 
chất lượng giáo dục dân tộc. Cơ chế, chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý 
và học sinh, sinh viên được triển khai thực hiện kịp thời, đúng quy định pháp 
luật. Công tác xã hội hóa giáo dục đạt được một số kết quả, thu hút sự quan tâm, 
chung tay của xã hội đối với hoạt động của các nhà trường. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, ngành Giáo dục còn một số 
hạn chế nhất định, cụ thể là: Công tác phối hợp của ngành Giáo dục với các sở, 
ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố trong quản lý nhà nước về giáo 
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dục chưa chặt chẽ, thường xuyên, đồng bộ nên còn một số khó khăn, bất cập 
chưa được ngành tham mưu đề xuất kịp thời để tháo gỡ cho cơ sở (biên chế giáo 
viên/lớp ở các điểm trường; chế độ chính sách cho giáo viên giảng dạy học sinh 
khuyết tật học hòa nhập, giáo viên dạy 2 buổi/ngày, nhân viên nấu ăn trong các 
trường học bán trú, nội trú; hoạt động của các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - 
Giáo dục thường xuyên chưa hiệu quả…). Tiến độ thực hiện Đề án Đầu tư xây 
dựng các trường mầm non chưa có cơ sở vật chất riêng còn chậm, chưa tham 
mưu kịp thời trong việc điều chỉnh Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển các 
trường phổ thông dân tộc nội trú cho phù hợp với tình hình thực tế. Năng lực đội 
ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và chất lượng đội ngũ giáo viên có được nâng 
lên nhưng còn chậm. Hiện tượng dạy thêm, học thêm trái quy định chưa được xử 
lý triệt để. Công tác truyền thông về các hoạt động của ngành chưa được thực 
hiện hiệu quả. 

2. Trước yêu cầu của giai đoạn mới, thực hiện quan điểm của Đảng, Nhà 
nước về phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu, tỉnh Lạng Sơn đã và đang 
tiếp tục dành sự quan tâm đầu tư khá lớn cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo; 
đồng thời yêu cầu tập thể lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo và công chức, viên 
chức, nhân viên toàn ngành phải xác định quyết tâm cao, chỉ đạo và tổ chức thực 
hiện các nhiệm vụ với tinh thần quyết liệt hơn, cụ thể hơn; rà soát thực hiện 
nghiêm túc, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ các ý kiến chỉ đạo, kết luận của 
lãnh đạo UBND tỉnh; chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND 
các huyện, thành phố triển khai thực hiện tốt các nội dung sau: 

2.1- Tiếp tục quán triệt sâu sắc đến đội ngũ cán bộ, quản lý, giáo viên, 
nhân viên toàn ngành về nội dung, tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 
04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, 
toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc 
tế”, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về giáo dục và đào tạo. Quan 
tâm xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Triển khai thực 
hiện nghiêm túc và có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ 
Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh. 

2.2- Tiếp tục tham mưu thực hiện công tác tổ chức sắp xếp bộ máy, tinh 
giản biên chế trong ngành theo hướng: 

- Đối với cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo: Nghiên cứu phương án sáp 
nhập Phòng Giáo dục Tiểu học và Phòng Giáo dục Trung học thành Phòng Giáo 
dục Phổ thông. 

- Đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo: Nghiên 
cứu sáp nhập Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học vào Trường Cao đẳng Sư phạm 
Lạng Sơn. 

- Đối với các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh: Định hướng phát 
triển Trường Cao đẳng Sư phạm trở thành phân hiệu của một trường đại học . Sở 
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Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở  Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu 
phương án sáp nhập Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật tỉnh vào Trường Cao 
đẳng Sư phạm để phát huy hiệu quả về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên, công 
tác quản lý đào tạo… 

- Đối với các trường mầm non và phổ thông: Tiếp tục rà soát, sắp xếp các 
trường, điểm trường theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, giảm chi phí đầu tư cơ 
sở vật chất, tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao chất lượng dạy và học, thuận lợi 
để học sinh đến trường.  

2.3- Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên đủ về 
số lượng, bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu quản lý, giảng dạy hiện tại cũng 
như chuẩn bị tích cực cho chương trình giáo dục phổ thông mới. 

- Quan tâm xây dựng đội ngũ nhà giáo về phẩm chất chính trị, đạo đức 
nghề nghiệp, lối sống tác phong, giữ gìn, bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo 
để mỗi thầy cô thực sự là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.   

- Chú trọng công tác quy hoạch cán bộ quản lý các đơn vị trực thuộc Sở; 
phối hợp với UBND các huyện, thành phố trong quy hoạch cán bộ quản lý các 
cơ sở giáo dục thuộc huyện để chủ động phương án hợp lý trong bố trí cán bộ.  

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản trị nhà trường, phấn đấu xây dựng 
mỗi trường học thực sự trở thành một trung tâm văn hóa tại địa phương cơ sở. 
Nâng cao năng lực, kỹ năng quản lý của hiệu trưởng, bảo đảm hiệu trưởng quản 
lý, điều hành theo đúng quy chế dân chủ trong trường học, tham gia giảng dạy, 
dự giờ theo quy định, quản lý sử dụng kinh phí đúng chế độ; tổ chức các hội 
nghị hiệu trưởng các bậc học, cấp học theo cụm huyện/thành phố để trao đổi 
kinh nghiệm, kỹ năng quản lý. 

- Phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan xây dựng tiêu chí sàng 
lọc giáo viên các cấp học; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, 
nhân viên bảo đảm đủ số lượng, đồng bộ về cơ cấu, nâng cao chất lượng đội ngũ 
theo chuẩn nghề nghiệp, chuẩn kiến thức, kỹ năng. 

2.4- Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư rà soát, tính toán, đề xuất nhu cầu cơ sở vật chất, trang thiết bị 
nhằm tích cực và chủ động chuẩn bị thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, 
sách giáo khoa mới trên tinh thần kết hợp lồng ghép, sử dụng hiệu quả các 
nguồn kinh phí hỗ trợ của Trung ương, chi thường xuyên cho ngành giáo dục 
của tỉnh, chi ngân sách của các huyện. Chủ động tham mưu thực hiện bảo đảm 
tiến độ Đề án xây dựng các trường mầm non chưa có cơ sở vật chất riêng; khẩn 
trương hoàn thiện trình Đề án đầu tư xây dựng nhà vệ sinh cho các trường, điểm 
trường mầm non và phổ thông năm 2019; quan tâm cải thiện điều kiện sinh hoạt 
của giáo viên và học sinh trong các trường phổ thông dân tộc bán trú. 

2.5- Đẩy mạnh chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong 
trường học bằng những giải pháp cụ thể, phù hợp với điều kiện và tình hình thực 
tế của các nhà trường. Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng 
dạy và học ngoại ngữ, trọng tâm là bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo 
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viên. Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong toàn ngành một cách thiết thực và 
hiệu quả. Xây dựng môi trường học đường lành mạnh; tăng cường các giải pháp 
ngăn chặn bạo lực học đường.  

2.6- Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phải tăng cường sâu sát cơ sở, nắm 
chắc tình hình toàn ngành, nắm bắt những bất cập, khó khăn, chỉ đạo sâu sát, cụ 
thể, kịp thời, chú trọng tăng cường công tác chuyên môn; chủ động tham mưu 
cho tỉnh những vấn đề vướng mắc của cơ sở, của ngành còn đang khó khăn, lúng 
túng. Chủ động phối hợp với các ngành, các huyện, thành phố để giải quyết các 
vấn đề đang đặt ra cho ngành Giáo dục, thực hiện nghiêm kỷ luật kỷ cương hành 
chính tại cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc; tăng cường công tác thanh tra đối 
với các cơ sở giáo dục ngoài công lập, các cơ sở liên kết đào tạo, thanh tra về 
quản lý tài chính của cơ sở giáo dục; kịp thời chấn chỉnh sai phạm trong quản lý 
nhà nước về giáo dục và đào tạo. Làm tốt công tác truyền thông, phát hiện nêu 
gương người tốt, việc tốt, nhân rộng điển hình cách làm hay; chỉ đạo các nhà 
trường, các phòng Giáo dục và Đào tạo làm tốt công tác này. 

- Khẩn trương xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện đảm bảo đúng quy 
trình, chất lượng, tiến độ tham mưu cho tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật thuộc trách nhiệm của ngành tại Chương trình số 39/CTr-UBND ngày 
27/12/2018 của UBND tỉnh. Chỉ đạo Trường Cao đẳng Sư phạm thực hiện các 
thủ tục thành lập trường thực hành sư phạm, chuẩn bị tốt các điều kiện để kịp đi 
vào hoạt động năm học 2019 - 2020. 

- Tổ chức tốt việc hoàn thành chương trình năm học, ôn tập kiểm tra học 
kỳ II; khẩn trương chỉ đạo việc hướng dẫn ôn thi và chuẩn bị chu đáo kỳ thi 
tuyển sinh các cấp, đặc biệt là kỳ thi trung học phổ thông quốc gia theo hướng 
dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

3. Những đề xuất, kiến nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo, các ngành đã trả 
lời, trao đổi trực tiếp, yêu cầu Sở tiếp thu, chủ động phối hợp với các sở, ngành, 
các huyện, thành phố trong quá trình triển khai thực hiện. 

- Về đề nghị bố trí kinh phí để thực hiện Đề án phát triển các trường Phổ 
thông Dân tộc nội trú đã được UBND tỉnh phê duyệt (DTNT tỉnh, các trường 
DTNT THCS Tràng Định, Văn Lãng, Lộc Bình, Hữu Lũng): Sở Giáo dục và Đào 
tạo rà soát việc thực hiện Đề án đã được phê duyệt, phối hợp với Sở Kế hoạch 
và Đầu tư nghiên cứu đề xuất cụ thể, trình UBND tỉnh xem xét. 

- Về đề nghị UBND tỉnh xem xét tiếp tục chuyển đổi mô hình trường 
PTDTNT THCS sang mô hình trường PTDTNT THCS&THPT ở các huyện Văn 
Quan, Bắc Sơn, Văn Lãng, Hữu Lũng, Đình Lập, Chi Lăng, Cao Lộc: Yêu cầu 
Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu 
đánh giá về sự cần thiết, quy mô trường sau chuyển đổi, kinh phí thực hiện, tính 
toán thứ tự ưu tiên, lộ trình thực hiện; trình UBND tỉnh xem xét. 

- Về đề nghị giải quyết tình trạng thiếu giáo viên: Sở Giáo dục và Đào tạo 
rà soát, tính toán cụ thể nhu cầu về số lượng giáo viên theo từng môn học đề 
xuất Sở Nội vụ xem xét, thẩm định.  
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Giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài chính tham mưu đề 
xuất UBND tỉnh phương án điều chuyển số biên chế viên chức của Bệnh viện 
Đa khoa tỉnh (đã thực hiện tự chủ 100% về kinh phí) sang bổ sung cho ngành 
Giáo dục và một số đơn vị trong tỉnh thực sự có nhu cầu bức thiết về biên chế 
viên chức. 

- Về đề nghị giải quyết tình trạng thiếu phòng học bộ môn, phòng thí 
nghiệm thực hành, thư viện để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới: 
Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố rà 
soát cụ thể nhu cầu thực tế, tính toán nhu cầu kinh phí; gửi Sở Kế hoạch và Đầu 
tư, Sở Tài chính thẩm định, đề xuất UBND tỉnh. 

- Về đề xuất bổ sung kinh phí hỗ trợ của tỉnh cho việc trả lương nhân viên 
hợp đồng 68, hợp đồng ngắn hạn; hỗ trợ kinh phí 4.127 triệu đồng để chi trả 
chế độ chính sách cho 60 giáo viên mầm non chưa đủ tiêu chuẩn giáo viên mầm 
non hạng IV đã ký hợp đồng năm học 2018 - 2019: Sở Giáo dục và Đào tạo chủ 
trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nội vụ, UBND các huyện thực hiện theo 
Thông báo số 105/TB-UBND ngày 12/3/2019 thông báo kết luận của Chủ tịch 
UBND tỉnh. 

- Về đề xuất chế độ hỗ trợ giáo viên dạy học sinh khuyết tật học hòa 
nhập: Sở Giáo dục và Đào tạo thống kê cụ thể số lượng, đề xuất UBND tỉnh 
xem xét theo quy định. 

4. Yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động phối hợp 
với Sở Giáo dục và Đào tạo trong triển khai các nhiệm vụ của ngành Giáo dục 
cũng như trong việc tháo gỡ những khó khăn đang đặt ra cho ngành Giáo dục.  

UBND tỉnh thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh để Sở 
Giáo dục và Đào tạo, các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức thực 
hiện./. 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các sở, ngành tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
Các Phòng CM, THCB; 
- Lưu: VT, (LTT). 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội 
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