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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  
tại buổi làm việc với Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn 

  

Sáng ngày 12/4/2019, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh làm việc với Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn về việc thực hiện nhiệm 
vụ năm học 2018 - 2019 và công tác chuẩn bị cho năm học mới 2019 - 2020 của 
nhà trường. Thành phần đoàn của tỉnh tham dự buổi làm việc 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 cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo. Thành phần của Trường Cao 
đẳng Sư phạm (sau đây gọi tắt là Nhà trường) làm việc với đoàn công tác của 
tỉnh gồm có: Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các khoa, phòng, đơn vị trực 
thuộc, các tổ chức đoàn thể. 

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Nhà trường báo cáo, ý kiến của các thành 
phần dự họp, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như 
sau: 

1. Ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của Nhà trường trong 
việc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 và việc 
chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới 2019 - 2020. Nhà trường đã chủ động, 
tích cực trong việc sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế gắn với 
làm tốt công tác tư tưởng, ổn định tâm lý đội ngũ an tâm công tác; tham mưu 
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà trường; tham mưu cho Giám đốc Sở Giáo dục và 
Đào tạo thành lập trường thực hành sư phạm Tiểu học và Trung học cơ sở trực 
thuộc Nhà trường; khảo sát nhu cầu thực tế để xác định kế hoạch, chỉ tiêu đào 
tạo sát với nhu cầu thực tế; tăng cường các hoạt động liên kết đào tạo, bồi dưỡng 
các ngành, các trình độ, đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong đào tạo ngoại ngữ 
(Tiếng Anh và Tiếng Trung Quốc); từng bước gắn hoạt động đào tạo với thực 
tiễn trường học; chú trọng công tác nghiên cứu khoa học… 

2. Yêu cầu Trường Cao đẳng Sư phạm tiếp thu các ý kiến trao đổi, góp ý 
của các sở, ngành tham dự buổi làm việc, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ năm 
học 2018-2019 và chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới 2019 - 2020; đồng 
thời tập trung thực hiện tốt một số trọng tâm sau: 

2.1. Sớm hoàn thành trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Chiến lược phát 
triển của Nhà trường đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030, phù hợp với tình hình, 
xu thế đổi mới các trường cao đẳng sư phạm địa phương trên toàn quốc và điều 
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kiện của tỉnh. Tích cực triển khai định hướng Nhà trường trở thành phân hiệu 
của trường Đại học đào tạo đa ngành nghề. 

2.2. Khẩn trương tổ chức chuẩn bị các điều kiện để trường thực hành sư 
phạm đi vào hoạt động từ năm học mới 2019 - 2020 theo hướng bảo đảm chất 
lượng giáo dục toàn diện và từng bước phát triển theo hướng chất lượng cao. 

2.3. Phối hợp xây dựng, hoàn thiện và triển khai thực hiện Đề án sáp nhập 
Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học tỉnh 
về Trường Cao đẳng Sư phạm; chậm nhất xong trong tháng 7/2019.  

2.4. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng cán bộ, viên 
chức ngành Giáo dục và các ngành khác. Tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên 
cứu khoa học. 

2.5. Khảo sát nhu cầu giáo viên trước mắt và lâu dài để làm cơ sở trong 
việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng sát với nhu cầu thực tế (kể cả đối với 
các ngành nghề ngoài sư phạm). Trước mắt, cần xây dựng kế hoạch bồi dưỡng 
giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở theo chuẩn chức danh nghề 
nghiệp; tham gia tập huấn thay sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ 
thông mới. Tham gia làm nòng cốt trong xây dựng Chương trình giáo dục địa 
phương theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2.6. Đẩy mạnh việc nâng cao tỷ lệ giảng viên có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ 
gắn với tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo 
toàn diện đối với học sinh, sinh viên về cả chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề 
nghiệp, kiến thức pháp luật và đạo đức nghề nghiệp…). 

3. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan xem xét, 
giải quyết các đề xuất kiến nghị của Nhà trường. 

4. Giao UBND thành phố Lạng Sơn: (1) Chỉ đạo cơ quan chuyên môn 
sớm thẩm định cho phép hoạt động giáo dục đối với trường thực hành sư phạm; 
phối hợp với Trường Cao đẳng Sư phạm trong công tác tuyển sinh để kịp tổ 
chức các hoạt động giáo dục từ năm học 2019 -2020; thực hiện chức năng quản 
lý nhà nước trên địa bàn đối với trường thực hành sư phạm theo quy định; (2) 
Chỉ đạo cơ quan chuyên môn khẩn trương có các giải pháp bảo đảm an toàn giao 
thông, an ninh trật tự đoạn đường vào Nhà trường. 

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Các thành phần dự làm việc;  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng:  
KGVX, NC, KTCN, TH, THCB;  
- Lưu: VT, (LTT). 

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

 

 
 
 

Phạm Hùng Trường
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