
 ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /TB-UBND  Lạng Sơn, ngày       tháng 6 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực 

UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Nghị quyết của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số 

và miền núi tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 

 

Ngày 03/6/2021, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực 

UBND tỉnh tổ chức họp chuyên đề xem xét dự thảo Nghị quyết của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số và miền núi 

tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Dự họp có đại 

diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Dân tộc của Hội 

đồng nhân dân tỉnh; lañh đaọ các sở, ban, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, 

Tư pháp, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc, Văn 

phòng UBND tỉnh; lãnh đạo UBND thành phố Lạng Sơn, UBND huyện Cao 

Lộc. Sau khi nghe lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo, ý kiến của các 

thành viên dự họp, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực 

UBND tỉnh kết luận như sau:  

Để dự thảo Nghi ̣quyết đảm bảo chất lượng, yêu cầu cơ quan chủ trì soạn 

thảo tiếp thu tối đa ý kiến của các thành phần dự họp, rà soát và hoàn thiện các 

nôị dung sau:  

1. Về trích yếu của Nghị quyết: thống nhất là Nghị quyết của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo vùng dân tộc thiểu số, 

miền núi tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. 

2. Về kết cấu dự thảo Nghi ̣quyết: thống nhất dự thảo Nghị quyết có kết 

cấu gồm 4 đề muc̣ lớn: đánh giá tình hình; quan điểm chỉ đạo, muc̣ tiêu; nhiêṃ 

vu ̣và giải pháp chủ yếu; tổ chức thưc̣ hiêṇ. 

3. Về nội dung dự thảo Nghi ̣quyết 

- Phần I. Đánh giá tình hình: cần đánh giá cụ thể, rõ nét hơn một số nội 

dung liên quan đến công tác giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi; bổ sung 

đánh giá hạn chế về năng lực, ý thức trách nhiệm của một bộ phận giáo viên, cán 

bộ quản lý giáo dục; xác định rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan của những 

hạn chế; lược bớt và diễn đạt một số câu từ cho phù hợp.  

- Phần II. Quan điểm chỉ đạo, mục tiêu: 

+ Quan điểm chỉ đạo: diễn đạt lại nội dung thứ hai là “… phát triển kinh 

tế - xã hội, góp phần ổn định chính trị, bảo đảm an ninh - quốc phòng”. 

+ Mục tiêu chung: bổ sung cụm từ: “Nâng cao chất lượng giáo dục và đào 

tạo vùng dân tộc thiểu số, miền núi. Tiếp tục quy hoạch….”. 
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+ Mục tiêu cụ thể: 

(1) Cập nhật số liệu đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh để xác định 

các mục tiêu liên quan bảo đảm chính xác, phù hợp.  

(2) Nghiên cứu, xem xét mục tiêu: “Bảo đảm sinh viên cử tuyển được bố 

trí việc làm sau khi tốt nghiệp” để bảo đảm tính khả thi, phù hợp với thực tế và 

quy định hiện hành. 

(3) Nghiên cứu, bổ sung mục tiêu: “100% đội ngũ cán bộ quản lý, giáo 

viên cốt cán các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú và 

các trung tâm giáo dục thường xuyên được bồi dưỡng nâng cao năng lực về các 

nội dung giáo dục đặc thù và phương pháp giáo dục phù hợp với học sinh vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”, theo quy định tại điểm d khoản 2 Mục I 

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 15/02/2020 của Chính phủ 

về triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc 

hội 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 (ban hành kèm theo Quyết định số 

1205/QĐ-BGDĐT ngày 15/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo). 

- Phần III. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: cơ quan chủ trì rà soát, chỉnh 

sửa các nhiệm vụ, giải pháp, bảo đảm đầy đủ, toàn diện, tránh trùng lắp theo các 

ý kiến cụ thể tham gia phù hợp tại cuộc họp và những nội dung sau:  

+ Giải pháp thứ nhất: bổ sung, diễn đạt cụ thể, rõ nét hơn về công tác 

thông tin, tuyên truyền. Lược bỏ câu cuối phần nội dung thứ hai của giải pháp. 

+ Giải pháp thứ hai: Nghiên cứu, xem xét việc ghép nội dung ở giải pháp 

thứ sáu với giải pháp thứ hai, vì có tính chất tương đồng nhau; bổ sung nội dung 

về đẩy mạnh xã hội hóa và tăng cường nguồn lực đầu tư cho phát triển giáo dục 

và đào tạo vùng dân tộc thiểu số, miền núi, nội dung liên quan đến trường phổ 

thông dân tộc bán trú.  

+ Giải pháp thứ tư: nghiên cứu, bổ sung nội dung về việc chú trọng đào 

tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung đào tạo các ngành nghề phù hợp 

với nhu cầu xã hội; thực hiện đa dạng hóa, phát triển nhanh các loại hình đào 

tạo, bồi dưỡng, dạy nghề cho học sinh ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi. 

+ Giải pháp thứ năm: nghiên cứu, bổ sung nội dung tăng cường đào tạo, 

bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục là người dân tộc thiểu số.   

+ Giải pháp thứ bẩy: bổ sung nội dung thực hiện các chế độ, chính sách 

đối với giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi. 

+ Nghiên cứu, xem xét nội dung liên quan đến hợp tác quốc tế trong giáo 

dục đào tạo vùng dân tộc thiểu số, miền núi. 

- Phần IV. Tổ chức thực hiện: 

+ Khoản 2, nghiên cứu, điều chỉnh theo hướng:  

Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo nghiên cứu, ban hành cơ chế 

chính sách, giám sát việc thực hiện chính sách liên quan đến Nghị quyết. 
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Ban cán sự đảng UBND tỉnh căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết 

và các chương trình, đề án của Chính phủ về nâng cao chất lượng giáo dục vùng 

dân tộc thiểu số và miền núi, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, chỉ 

đạo các cấp, các ngành liên quan tổ chức thực hiện tốt Nghi ̣quyết. 

+ Khoản 3, nghiên cứu, xem xét nhiệm vụ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội để tránh trùng lắp với nội dung 

nhiệm vụ ở Khoản 1. 

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, bổ sung, chỉnh sửa 

các dự thảo; hoàn thiện chậm nhất trong ngày 08/6/2021 để trình phiên họp 

UBND tỉnh tháng 6/2021. 

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

biết, thực hiện./. 

 

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

- Các TV theo GM số 202/GM-UBND; 

- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KGVX, KT, THNC, TH-CB; 

- Lưu: VT, KGVX (NTH). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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