
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /UBND-KGVX 

V/v góp ý dự thảo Nghị định  

quy định việc quản lý trong cơ 

sở giáo dục mầm non và cơ sở 

giáo dục phổ thông công lập 

Lạng Sơn, ngày        tháng 3 năm 2020 

 

 

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhận được Công văn số 364/BGDĐT-

GDTrH ngày 11/2/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xin ý kiến dự thảo 

Nghị định quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo 

dục phổ thông công lập. Sau khi nghiên cứu, UBND tỉnh Lạng Sơn cơ bản nhất 

trí với dự thảo và có một số ý kiến như sau: 

1. Những nội dung cần bổ sung vào dự thảo Nghị định: 

1.1. Tại Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Bổ sung đối tượng “cha mẹ học sinh” vào đối tượng áp dụng. 

Lý do: Chương V có Điều 17 quy định trách nhiệm của đối tượng “gia 

đình”. 

1.2. Tại Điều 10. Nhiệm vụ và quyền hạn của người đứng đầu cơ sở 

giáo dục:  

- Bổ sung cuối khoản 3 nội dung sau: “Tổ chức đánh giá giáo viên theo 

chuẩn nghề nghiệp giáo viên và người lao động theo các văn bản quy định hiện 

hành”.  

- Bổ sung 02 khoản sau khoản 5 của Điều 10, cụ thể:  

“6. Được đề xuất nhu cầu, tham gia tuyển dụng giáo viên, nhân viên, 

người lao động theo quy định của pháp luật và theo nhu cầu của nhà trường. 

7. Thực hiện nghiêm túc các quy định về tổ chức dạy thêm, học thêm 

trong nhà trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (nếu có).” 

Lý do bổ sung: Phát huy được quyền tự chủ và phân cấp quản lý nhằm 

nâng  cao chất lượng giáo dục. 

1.3. Bổ sung khoản 6  Điều 11 như sau: 

“6. Chịu trách nhiệm về hiệu quả giáo dục (theo phân công nhiệm vụ).” 

Lý do: Nêu rõ được trách nhiệm của giáo viên đối với chất lượng giảng 

dạy của bản thân (theo nhiệm vụ phân công), từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm 

của giáo viên. 
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1.4. Tại khoản 3 Điều 12  

Bổ sung nội dung: “Tham gia và giám sát công tác giáo dục đạo đức của 

học sinh. Chủ động xây dựng kế hoạch định hướng tư tưởng đạo đức cho học 

sinh, bám sát thực tế xã hội”.  

Lý do: việc giáo dục và định hướng tư tưởng cho học sinh giúp các em 

hạn chế tiếp xúc với các tiêu cực trong xã hội đồng thời hình thành kỹ năng ứng 

phó với các tình huống tiêu cực trong xã hội. 

1.5. Tại Điều 15. Trình tự, thủ tục thực hiện giải trình 

Trình tự, thủ tục thực hiện giải trình của cơ sở giáo dục và người đứng 

đầu cơ sở giáo dục thực hiện theo quy định của pháp luật về trách nhiệm giải 

trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 

(Bổ sung cụm từ:  “và người đứng đầu cơ sở giáo dục”). 

2. Một số câu từ cần chỉnh sửa, bổ sung vào dự thảo Nghị định: 

STT Nội dung trong dự thảo Góp ý (sửa thành) Ghi chú (lý do) 

1 Điều 5. Mục 1: dòng thứ 

hai, sau cụm từ “và phù 

hợp với điều kiện” 

…phù hợp với điều 

kiện cụ thể của địa 

phương… 

Bổ sung thêm cụm 

từ “cụ thể của địa 

phương” 

2 Điều 5. Mục 2:  

- Dòng thứ nhất 

 

 

 

- … Kế hoạch giáo dục 

nhà trường phải đáp ứng 

yêu cầu giáo dục kĩ năng 

sống, giá trị sống 

- Phải đáp ứng đầy đủ 

mục tiêu giáo dục do 

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo quy định, đồng 

thời đáp ứng…” 

 

- Sửa thành: Kế 

hoạch giáo dục nhà 

trường phải đáp ứng 

yêu cầu giáo dục văn 

hóa, kĩ năng sống, giá 

trị sống 

Bổ sung thêm cụm 

từ “đầy đủ mục 

tiêu giáo dục do Bộ 

Giáo dục và Đào 

tạo quy định, đồng 

thời đáp ứng”… 

- Yêu cầu về giáo 

dục văn hóa phải là 

yêu cầu đầu tiên 

của giáo dục tại 

các cơ sở giáo dục 

3 Điều 6. Tổ chức tuyển 

sinh 

3. Trường tiểu học và 

trường trung học cơ sở , 

trường phổ thông có nhiều 

cấp học phải tuyển sinh 

hết số học sinh trên địa 

bàn xã theo yêu cầu phổ 

cập bắt buộc giáo dục tiểu 

học và phổ cập giáo dục 

 

3. Trường tiểu học và 

trường trung học cơ 

sở, trường phổ thông 

có nhiều cấp học phải 

ưu tiên tuyển sinh số 

học sinh trên địa bàn 

xã theo yêu cầu phổ 

cập bắt buộc giáo dục 

tiểu học và phổ cập 

 

Đối với trường 

không có đủ cơ sở 

vật chất và đội ngũ 

giáo viên thì không 

thể tuyển sinh hết 

số học sinh trên địa 

bàn. 
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trung học cơ sở... giáo dục trung học cơ 

sở. 

4 Điều 6, mục 5, trang 3. 

Trường THPT chuyên 

tuyển sinh những học 

sinh có tư chất thông 

minh, đạt kết quả xuất 

sắc trong học tập ở cấp 

THCS… 

 

 

Trường THPT 

chuyên tuyển sinh 

những học sinh đạt 

kết quả xuất sắc trong 

học tập ở cấp THCS. 

(bỏ cụm từ tư chất 

thông minh) 

Tiêu chí tư chất 

thông minh chỉ 

đánh giá được qua 

quá trình học tập, 

kiểm tra, đã thể 

hiện ở việc đạt kết 

quả xuất sắc trong 

học tập. 

5  Điều 6, mục 3: “…yêu 

cầu phổ cập bắt buộc 

giáo dục tiểu học và phổ 

cập giáo dục trung học cơ 

sở,…” 

Bỏ từ “bắt buộc” Để thống nhất với 

Khoản 2, Điều 6; 

quy định phổ cập 

đã là bắt buộc  
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Điều 7, mục 3,4 

Gộp lại: Tổ chức 

quản lý, giáo dục và 

kiểm tra đánh giá đáp 

ứng yêu cầu thực 

hiện chương trình 

giáo dục theo hướng 

phát triển phẩm chất, 

năng lực người học 

theo quy định của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo.  

Do 2 mục đều 

hướng tới mục tiêu 

giáo dục người học 

theo hướng phát 

triển phẩm chất, 

năng lực  

7 Điều 8, mục 2 “…theo 

quy định của pháp luật 

theo yêu cầu thực hiện kế 

hoạch giáo dục và...” 

Bỏ bớt từ “theo” 

thành “…theo quy 

định của pháp luật, 

yêu cầu thực hiện kế 

hoạch giáo dục và...” 

 

8 Điều 8. Mục 4. Thực 

hiện đánh giá và kiểm 

định chất lượng giáo dục 

quy định của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. (trang 3) 

 

Thực hiện đánh giá 

và kiểm định chất 

lượng giáo dục gắn 

với xây dựng trường 

học đạt chuẩn quốc 

gia theo quy định của 

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo. 

Bổ sung cụm từ  

“gắn với xây dựng 

trường học đạt 

chuẩn quốc gia 

theo...” 

9 Điều 9. Nhiệm vụ và   
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quyền hạn của Hội đồng 

trường 

Mục 2. Phê duyệt kế 

hoạch tuyển sinh và giám 

sát việc tuyển sinh của 

nhà trường theo quy định 

của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo và quy định cụ thể 

của địa phương. 

Mục 2. Xây dựng kế 

hoạch tuyển sinh và 

giám sát việc tuyển 

sinh của nhà trường 

theo quy định của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo 

và quy định cụ thể 

của địa phương. 

10 Điều 9. Nhiệm vụ và 

quyền hạn của Hội 

đồng trường 

Mục 4. Phê duyệt kế 

hoạch và giám sát việc 

thực hiện kế hoạch huy 

động, quản lý và sử dụng 

các nguồn lực dành cho 

nhà trường theo nguyên 

tắc gắn nhà trường với 

cộng đồng và xã hội, bảo 

đảm thực hiện mục tiêu 

giáo dục. 

Mục 4. Phê duyệt kế 

hoạch và giám sát 

việc thực hiện kế 

hoạch huy động, quản 

lý và sử dụng các 

nguồn lực dành cho 

nhà trường theo 

nguyên tắc dân chủ, 

công khai, minh 

bạch, gắn nhà trường 

với cộng đồng và xã 

hội, bảo đảm thực 

hiện mục tiêu giáo 

dục. 

Bổ sung thêm cụm 

từ "dân chủ, công 

khai, minh bạch"  

11 Điều 16. Trách nhiệm 

của người học 

 

Điều16. Trách nhiệm 

của học sinh 

Đề thống nhất với 

định nghĩa tại Điều 

3: Hoạt động giáo 

dục là hoạt động 

nuôi dưỡng, chăm 

sóc, dạy học và 

giáo dục trẻ em, 

học sinh (sau đây 

gọi chung là học 

sinh)... 

12 Điều 16, mục 1 bổ sung cụm từ: Tuân 

thủ và chấp hành 

pháp luật của Nhà 

nước 

Rõ nghĩa hơn  

13 Điều 17. Trách nhiệm 

của gia đình 

 

Sửa thành: Trách 

nhiệm của cha mẹ 

học sinh” 

“Gia đình” là từ 

chỉ môi trường 

giáo dục chứ 

không phải chủ thể 
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 cụ thể. Văn bản 

quy phạm cần chỉ 

rõ đối tượng chịu 

sự tác động 

 

 UBND tỉnh Lạng Sơn xin gửi ý kiến để Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, 

tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: GDĐT, TP; 

- C, PVP UBND tỉnh, các phòng:   

KG-VX,TH, TH-CB; 

- Lưu: VT, KGVX (LTT). 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Hải 
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