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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Nguyễn Long Hải,  
Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc kiểm tra  việc thực hiện  

Đề án xây dựng Trường mầm non chưa có cơ sở vật chất riêng 
 và công tác quản lý nhà nước về giáo dục tại huyện Văn Lãng 

 

Ngày 09/4/2019, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
kiểm tra thực tế tiến độ xây dựng công trình mới tại các trường mầm non chưa 
có cơ sở vật chất riêng; tình hình và kết quả triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 
2019 gắn với trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục của UBND huyện Văn 
Lãng. Tham gia đoàn công tác của tỉnh có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Giáo 
dục và Đào tạo, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương 
binh và Xã hội, Y tế, Văn phòng UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các Phòng liên 
quan thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Thành phần của huyện làm việc với đoàn 
công tác của UBND tỉnh gồm: Đại diện lãnh đạo UBND huyện Văn Lãng, đại 
diện lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc huyện (Nội vụ, Tài chính - Kế 
hoạch, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Văn phòng HĐND và UBND 
huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo). 

Sau khi kiểm tra thực tế tại các công trình xây dựng Trường Mầm non xã 
Nhạc Kỳ, Trường Mầm non xã Thành Hòa; nghe lãnh đạo UBND huyện Văn 
Lãng báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên dự buổi làm việc, đồng chí 
Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

1. Ghi nhận những giải pháp và kết quả đạt được trong triển khai thực 
hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 trên địa bàn. Ghi nhận những nỗ lực, cố 
gắng của cấp ủy, chính quyền địa phương và  của ngành Giáo dục trong công tác 
quản lý nhà nước về giáo dục theo quy định tại Nghị định số 127/2018/NĐ-CP 
ngày 21/9/2018 của Chính phủ; việc chỉ đạo, tổ chức các giải pháp huy động 
nguồn lực và tổ chức triển khai các công trình xây dựng tại Trường Mầm non xã 
Nhạc Kỳ, Trường Mầm non xã Thành Hòa và các công trình xây dựng trong các 
cơ sở giáo dục trên địa bàn.  

2. Yêu cầu UBND huyện Văn Lãng tiếp thu các ý kiến trao đổi của các 
sở, ngành tại buổi làm việc, tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác giáo dục 
trên địa bàn, tập trung quan tâm một số trọng tâm sau: 

2.1. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn, đẩy 
mạnh các hoạt động kiểm tra, thanh tra các cơ sở giáo dục về thực hiện kỷ luật, 
kỷ cương và quản trị trường học; chú trọng công tác vệ sinh, an toàn thực phẩm, 
phòng chống dịch bệnh, công tác bán trú, nội trú, giáo dục dân tộc, việc thực 
hiện chế độ chính sách cho nhà giáo và học sinh.  
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2.2. Đẩy mạnh chỉ đạo đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo 
dục toàn diện các bậc học, cấp học; có giải pháp hiệu quả trong việc tăng lỷ lệ 
huy động trẻ mầm non ra lớp, cải thiện chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ, phấn 
đấu giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng; nâng tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia. 

2.3. Tiếp tục thực hiện việc rà soát mạng lưới trường, điểm trường, lớp 
học và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo hướng tinh gọn, bảo 
đảm đủ số lượng, đồng bộ cơ cấu môn học; chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở 
vật chất, trang thiết bị dạy học và đội ngũ giáo viên để tổ chức thực hiện chương 
trình giáo dục phổ thông mới, trước mắt ưu tiên khối lớp 1 và lớp 6. 

2.4. Chỉ đạo các nhà trường thực hiện nghiêm túc chương trình năm học, 
sơ kết học kỳ II và tổng kết năm học 2018 - 2019. Thực hiện tốt công tác tuyển 
sinh đầu cấp học; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị tốt các điều 
kiện và tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2019 trên địa bàn bảo đảm 
tuyệt đối an toàn. 

2.5. Đối với công trình xây dựng Trường Mầm non xã Nhạc Kỳ và 
Trường Mầm non xã Thành Hòa, yêu cầu UBND huyện tích cực có các giải 
pháp tạo mặt bằng thuận lợi, chỉ đạo nhà thầu thi công bảo đảm chất lượng, tiến 
độ và an toàn, phấn đấu cao nhất để kịp đón năm học mới 2019-2020. Sở Giáo 
dục và Đào tạo chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đối với công trình lớp học thuộc đề án 
kiên cố hóa trường lớp học phù hợp với tiến độ nêu trên. 

2.6. Yêu cầu UBND huyện chủ động huy động và cân đối các nguồn lực 
để xây dựng, sửa chữa các công trình vệ sinh trong các cơ sở giáo dục mầm non, 
phổ thông xong trước năm học mới 2019 - 2020. 

UBND tỉnh thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để 
các cơ quan liên quan thực hiện./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các sở, ngành trong thành phần làm việc; 
- Ban QLDAĐTXD tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng:  
KGVX, TH, KTTH, KTCN, THCB; 
- Lưu: VT, KGVX, (LTT). 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 
 

Phạm Hùng Trường 
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