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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  

tại buổi làm việc định kỳ với Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn 
 

 

Ngày 09/9/2020, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã 

tổ chức buổi làm việc định kỳ với Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn. Dự buổi 

làm việc có Ban Giám đốc, đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị của Sở Giáo dục 

và Đào tạo, lãnh đạo Văn phòng và Phòng Khoa giáo - Văn xã của Văn phòng 

UBND tỉnh. Sau khi nghe lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo kết quả công 

tác tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 9 năm 2020, ý kiến của các 

thành phần dự làm việc, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết 

luận như sau: 

1. Lãnh đạo UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao Sở Giáo dục và Đào tạo 

trong thời gian qua đã phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí, tập trung chỉ đạo 

thực hiện đồng bộ và hiệu quả các nhiệm vụ được giao; đặc biệt đã tổ chức tốt 

kỳ tuyển sinh đầu cấp học, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020, triển 

khai công tác chuẩn bị cho năm học mới và tổ chức Lễ khai giảng năm học 2020 

- 2021, bảo đảm chu đáo, an toàn, hiệu quả, đúng quy chế, quy định.  

 2. Về nhiệm vụ thời gian tới, cơ bản nhất trí với nhiệm vụ trọng tâm công 

tác tháng 9/2020 như báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo; đồng thời yêu cầu Sở 

Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan liên quan tập trung thực hiện tốt một số nhiệm 

vụ trọng tâm sau: 

2.1. Về việc ban hành Chỉ thị nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020 - 

2021: Văn phòng UBND tỉnh khẩn trương phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo 

để thẩm tra, hoàn thiện, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành. 

2.2. Sở Giáo dục và Đào tạo sớm tổ chức các đoàn kiểm tra công tác triển 

khai nhiệm vụ kế hoạch năm học 2020 - 2021, công tác bảo đảm cơ sở vật chất, 

an toàn phòng chống dịch bệnh tại các cơ sở giáo dục vào cuối tháng 9 năm 2020. 

2.3. Chủ động, tích cực chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn 

đầu tư các công trình, dự án do Sở Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư theo 

đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh; phối hợp chặt chẽ, đồng 

bộ với các sở, ngành liên quan để kịp thời giải quyết các nội dung theo đúng quy 

định, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh các vấn đề vượt thẩm quyền; Giám đốc Sở 

chịu trách nhiệm nếu để quá thời hạn giải ngân phải điều chuyển, hủy dự toán. 

2.4. Về công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý 

giáo dục các cấp: 
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- Chủ trì tổ chức sớm cuộc họp với Sở Nội vụ, UBND các huyện, thành 

phố, các cơ quan liên quan để nghiên cứu, tìm giải pháp phù hợp, khả thi trong 

công tác tuyển dụng, quản lý, bố trí giáo viên, nhân viên, hợp đồng lao động; 

công tác đào tạo, bồi dưỡng và đề xuất cơ chế chính sách hỗ trợ kinh phí đào tạo 

văn bằng 2 chuyên ngành Tin học, Ngoại ngữ đối với đội ngũ giáo viên chuyên 

ngành Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, đáp ứng nhu cầu thực tế công tác giảng dạy 

của các cơ sở giáo dục và chuẩn bị đội ngũ cho 02 năm sắp tới; báo cáo, đề xuất 

UBND tỉnh. 

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức kiểm tra, thanh tra công tác liên kết đào tạo 

thuộc phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh; báo cáo 

UBND tỉnh kết quả kiểm tra, thanh tra trong tháng 10/2020. Báo cáo cần thể 

hiện rõ số lượng lớp, học viên, chuyên ngành đào tạo; đánh giá hiệu quả sử dụng 

đối với người học sau đào tạo;... 

- Chỉ đạo Trường Cao đẳng Sư phạm nghiên cứu, đề xuất phương án tổ 

chức thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý giáo 

dục theo quy định tại Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT ngày 12/11/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo 

viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo 

viên trung tâm giáo dục thường xuyên; đồng thời tiếp tục tăng cường công tác 

tuyên truyền, tổ chức bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên các cấp 

học, bảo đảm theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quy định hiện hành. 

2.5. Về công tác xây dựng, phát triển cơ sở giáo dục: căn cứ Nghị quyết 

số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội khóa XIV về phê duyệt Đề án 

tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

giai đoạn 2021-2030, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo và tình hình thực tế của tỉnh, tham mưu UBND tỉnh về Kế hoạch/Đề án phát 

triển trường phổ thông dân tộc nội trú giai đoạn 2021 - 2025. Đồng thời tham 

mưu tổ chức tổng kết Kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng trường THPT chuyên 

giai đoạn 2010 - 2020 theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2.6. Về một số nội dung khác: 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ Khai mạc và thi đấu các môn giai đoạn 2 

của Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh vào thời gian tuần 1, 2 tháng 11/2020 theo 

phương án tổ chức trong nhà; quy mô tổ chức phù hợp với tình hình công tác 

phòng chống dịch Covid-19. 

- Triển khai tuyên truyền, phổ biến Sổ tay đảm bảo phòng, chống dịch 

Covid-19 trong trường học (phê duyệt theo Quyết định số 2566/QĐ-BGDĐT 

ngày 09/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) bằng hình thức phù hợp, bảo đảm 

thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm. 

- Trên cơ sở nghiên cứu kỹ Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 

của Chính phủ quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của 

giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và Kế hoạch số 681/KH-BGDĐT 

ngày 28/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện lộ trình nâng trình độ 
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chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở để tham 

mưu xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện, bảo đảm theo 

đúng quy định và tiến độ thời gian. 

- Chỉ đạo Trường Cao đẳng Sư phạm nghiên cứu, đề xuất tổ chức Hội 

thảo chuyên đề về công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ giáo viên; mời 

cơ quan chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan, cơ sở giáo dục liên 

quan tham dự để trao đổi, đề xuất giải pháp, định hướng phát triển nhà trường 

trong thời gian tới phù hợp, khả thi. Thời gian tổ chức trong tháng 11/2020. 

- Xây dựng Kế hoạch cụ thể để tổ chức chương trình gặp mặt, đối thoại 

giữa lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành,... với đại diện giáo viên, 

cán bộ quản lý giáo dục các cấp học, các loại hình cơ sở giáo dục nhân dịp kỷ 

niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2020. 

- Về dự thảo Đề án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho trường mầm non, 

phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025 định 

hướng đến năm 2030: yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu tối đa các ý kiến 

góp ý tại buổi làm việc, khẩn trương hoàn thiện dự thảo Đề án, tiếp tục gửi xin ý 

kiến của các sở, ngành liên quan. Văn phòng UBND tỉnh tham mưu lãnh đạo 

UBND tỉnh họp chuyên đề để xem xét dự thảo Đề án trên trước khi trình phiên 

họp UBND tỉnh tháng 9/2020. 

UBND tỉnh thông báo để Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan liên quan 

tổ chức thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: GDĐT, NV, KHĐT, TC; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Trường Cao đẳng Sư phạm LS; 

- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KG-VX, TH-NC, KT, TT THCB; 

- Lưu: VT, KG-VX (NTH). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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