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THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
tại cuộc kiểm tra công tác chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới
2019 - 2020 tại huyện Bắc Sơn
Thực hiện chương trình công tác, ngày 01/8/2019, đồng chí Nguyễn Long
Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì kiểm tra công tác chuẩn bị các điều
kiện cho năm học mới 2019 - 2020 tại huyện Bắc Sơn. Dự làm việc có đại diện
lãnh đạo các sở, ngành: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài
nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục
và Đào tạo và một số Phòng cơ quan Sở; đại diện lãnh đạo Huyện ủy, UBND
huyện Bắc Sơn và đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc huyện; đại
diện lãnh đạo các trường học được kiểm tra (Trường Mầm non xã Hưng Vũ,
Trường Tiểu học 2 xã Trấn Yên).
Sau khi kiểm tra thực tế tại các công trình xây dựng tại Trường Mầm non
xã Hưng Vũ, Trường Tiểu học 2 xã Trấn Yên; nghe báo cáo của Sở Giáo dục và
Đào tạo, UBND huyện Bắc Sơn và ý kiến của các thành phần tham dự buổi làm
việc, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:
Ghi nhận sự chủ động của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện Bắc
Sơn trong việc ban hành hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác chuẩn bị
các điều kiện cho năm học mới 2019 - 2020 theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm
quyền của ngành và của địa phương. Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã tham
mưu, thực hiện tốt kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia, kỳ thi tuyển sinh vào
lớp 10 và công tác tuyển sinh đầu cấp học, bậc học năm học mới đối với giáo
dục Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông; chủ động xây
dựng kế hoạch và triển khai bảo đảm các điều kiện về đội ngũ, cơ sở vật chất,
trang thiết bị, sách giáo khoa, bồi dưỡng tập huấn cán bộ, giáo viên cho năm học
mới theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh. Ngành Giáo dục đã
chủ động phối hợp với UBND các huyện, thành phố trong việc triển khai thực
hiện rà soát, sắp xếp mạng lưới trường, lớp học và chuẩn bị đội ngũ cán bộ, giáo
viên, nhân viên cho năm học mới; đẩy mạnh công tác triển khai các đề án, kế
hoạch, chương trình tăng cường các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục
vụ năm học mới...
Bên cạnh kết quả đạt được, công tác chuẩn bị các điều kiện cho năm học
mới còn một số hạn chế, như: Tiến độ triển khai các đề án đầu tư xây dựng cơ sở
vật chất cho các cơ sở giáo dục còn chậm tiến độ so với kế hoạch. Đặc biệt là
các công trình xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh cho các trường, điểm
trường mầm non và phổ thông, hiện còn 117/193 công trình chưa khởi công xây

mới, 79/110 công trình chưa được cải tạo sửa chữa. Trong đó tập trung nhiều ở
các huyện Đình Lập (41/44 công trình chưa khởi công xây mới, 04/04 công trình
chưa cải tạo, sửa chữa), Bình Gia (25/25 công trình chưa khởi công xây mới,
14/14 công trình chưa cải tạo sửa chữa), Bắc Sơn (15/21 công trình chưa khởi
công xây mới, 13/13 công trình chưa cải tạo sửa chữa), Chi Lăng (15/32 công
trình chưa khởi công xây mới, 16/18 công trình chưa cải tạo sửa chữa), Hữu
Lũng (10/10 công trình chưa khởi công xây mới), Lộc Bình (08/12 công trình
chưa khởi công xây mới), Tràng Định (20/23 công trình chưa cải tạo, sửa chữa),
Văn Lãng (04/04 công trình chưa cải tạo sửa chữa)...
Để công tác chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới 2019 - 2020 bảo
đảm tiến độ, yêu cầu đề ra, kịp thời đáp ứng nhiệm vụ năm học, UBND tỉnh yêu
cầu:
1. Sở Giáo dục và Đào tạo
- Chủ động phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố xây
dựng kế hoạch và triển khai kiểm tra công tác chuẩn bị các điều kiện cho năm
học mới, trong đó tập trung kiểm tra, đôn đốc các công trình xây dựng thuộc các
đề án, dự án, kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt. Đẩy mạnh triển khai các
thủ tục mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục để kịp thời
đón năm học mới.
- Rà soát nhu cầu đội ngũ giáo viên các cơ sở giáo dục, tổ chức kỳ tuyển
dụng bảo đảm nghiêm túc, phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh
giải pháp khắc phục tình trạng thừa thiếu cục bộ giáo viên.
- Khẩn trương triển khai tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, trong đó tổ chức
tốt công tác tập huấn triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới theo
hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Sở Nội vụ chủ động hướng dẫn Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các
huyện, thành phố tổ chức kỳ tuyển dụng viên chức, hợp đồng giáo viên, nhân
viên trong cơ sở giáo dục theo quy định; tham mưu cho UBND tỉnh gải pháp
khắc phục tình trạng thừa, thiếu cục bộ giáo viên hiện nay.
3. Sở Tài chính hướng dẫn Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện
thành phố về thực hiện chế độ, chính sách mới đối với giáo viên, nhân viên hợp
đồng theo đúng các quy định hiện hành.
4. Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, xem xét đề xuất của UBND
huyện Bắc Sơn về việc ghi vốn xây dựng nhà bếp cho trường Mầm non xã Nhất
Hòa theo Đề án đầu tư xây dựng Nhà bếp cho Trường mầm non, Nhà bếp liền kề
nhà ăn cho Trường phổ thông dân tộc bán trú (theo Quyết định số 2246/QĐUBND ngày 25/11/2016); báo cáo, đề xuất UBND tỉnh.
5. Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn và tạo điều kiện cho UBND
các huyện, thành phố trong công tác đo đạc, chỉnh lý diện tích đất các cơ sở giáo
dục sau khi sáp nhập.
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6. UBND các huyện, thành phố
- Tổ chức kiểm tra rà soát toàn bộ các điều kiện đáp ứng yêu cầu năm học
mới trên địa bàn; chủ động cân đối kinh phí đối ứng, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ
các công trình đầu tư xây dựng, cơ sở vật chất cho các nhà trường theo kế hoạch,
bảo đảm kịp đón năm học mới.
- Tổ chức kỳ tuyển dụng viên chức theo kế hoạch để bổ sung kịp thời nhu
cầu giáo viên, tính toán cân đối để tránh tình trạng thừa thiếu cục bộ giáo viên.
- Bảo đảm công khai, minh bạch và triển khai thực hiện tốt chế độ, chính
sách tiền lương mới cho giáo viên, nhân viên hợp đồng theo đúng quy định.
Thực hiện nghiêm các quy định về các khoản thu trong các cơ sở giáo dục theo
quy định của Bộ Tài chính và của UBND tỉnh.
- Có kế hoạch đo đạc, chỉnh lý diện tích đất các cơ sở giáo dục sau khi sáp
nhập, tiến hành các thủ tục trình cấp thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất cho trường học.
UBND tỉnh thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ
tịch UBND tỉnh để các cơ quan triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở: GDĐT, NV, TC, KH&ĐT, TNMT;
- UBND các huyện, thành phố ;
- C, PVP UBND tỉnh,
các phòng, ban, ĐVTT;
- Lưu: VT, (LTT).

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

Phạm Hùng Trường
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