
1 Kế hoạch số 52/KH-SGD&ĐT ngày 29/3/2022 của Sở GD&ĐT thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng
giáo viên mầm non năm 2022; Kế hoạch số 89/KH-SGD&ĐT ngày 11/5/2021 của Sở GD&ĐT về triển khai,
thực hiện Đề án số 18-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai giai đoạn 2021 - 2025; văn bản sô

227/SGD&ĐT-TCCB ngày 21/02/2022 của Sở GD&ĐT về việc đề nghị quan tâm tạo điều kiện đào tạo trình độ
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Kết quả thực hiện Đề án số 18-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Ban Chấp hành

Đảng bộ tỉnh Lào Cai về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý

các cấp tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-2025, năm 2022

Căn cứ văn bản số 1036-CV/BTCTU ngày 04/11/2022 của Ban Tổ chức
Tỉnh ủy Lào Cai về việc báo cáo kết quả thực hiện Đề án số 18-ĐA/TU ngày

11/12/2020 của Tỉnh ủy năm 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) báo cáo kết
quả triển khai, thực hiện Đề án số 18-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Ban Chấp hành

Đảng bộ tỉnh Lào Cai về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức lãnh đạo quản lý các

cấp tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020 - 2025 (sau đây viết tắt là Đề án số 18-ĐA/TU),
năm 2022 như sau:

I. Tình hình triển khai, thực hiện

1. Thuận lợi

Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao trong lãnh đạo triển khai, thực hiện các

nhiệm vụ từ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh, Đảng ủy Khối Cơ quan
- Doanh nghiệp tỉnh, Bộ GD&ĐT; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các sở, ban,
ngành, đoàn thể, các UBND huyện/thị xã/thành phố.

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý đều có lập trường tư
tưởng vững vàng, có tinh thần phê và tự phê, tuyệt đối tin tưởng vào đường lối, chủ

trương và sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; có năng lực, ý thức trách nhiệm, tâm

huyết, nhiệt tình, gương mẫu và đều được rèn luyện, trưởng thành qua chuyên môn.

Cơ quan Sở GD&ĐT đã chỉ đạo, xây dựng được sự đoàn kết, thống nhất,
quyết tâm cao trong toàn Ngành Giáo dục đối với việc triển khai, thực hiện, chấp
hành các chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

2. Khó khăn: Một số chế độ, chính sách cho đội ngũ giáo viên, học sinh bị

giảm do địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nên đã ảnh
hưởng không nhỏ đến tư tưởng cống hiến, quyền lợi của đội ngũ viên chức, người
lao động; từ đó, gây khó khăn về điều kiện triển khai, thực hiện các nhiệm vụ giáo

dục.

 3. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Sở GD&ĐT đã kịp thời chỉ đạo các Phòng GD&ĐT huyện/thị xã/thành phố,
các đơn vị trực thuộc triển khai các nội dung tại Đề án số 18-ĐA/TU đến toàn thể

đội ngũ công chức, viên chức của cơ quan, địa phương, đơn vị. Đồng thời, tiếp tục
chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng đội ngũ công chức, viên chức lãnh đạo quản lý
trong năm học 2021-2022, giai đoạn 2021 - 2025, năm 2022 1. 
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lý luận chính trị cho đội ngũ viên chức Ngành Giáo dục; văn bản số 1428/SGD&ĐT-TCCB ngày 23/8/2022 của
Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn nhiệm vụ công tác tổ chức cán bộ năm học 2022 - 2023; văn bản số

2019/SGD&ĐT-TCCB ngày 31/10/2022 của Sở GD&ĐT về việc chỉ đạo triển khai thực hiẹn Quy định số 501-
QĐ/TU của Tỉnh ủy Lào Cai .

4. Công tác tổ chức thực hiện, đôn đốc, kiểm tra, giám sát

Việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về công tác cán bộ được Sở GD&ĐT
thực hiện đảm bảo quy định của Chính phủ, Ngành Giáo dục, tỉnh Lào Cai; đồng
thời, Sở GD&ĐT còn kịp thời chỉ đạo các Phòng GD&ĐT huyện/thị xã/thành phố,
các cơ sở giáo dục trực thuộc quan tâm thực hiện ngay từ đầu năm học (thông qua
hoạt động kiện toàn bộ máy tổ chức, phân công công tác, triển khai các nhiệm vụ,
…), thường xuyên thực hiện hoạt động đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra đối với công

tác quản lý đội ngũ viên chức, người lao động tại hệ thống các văn bản chỉ đạo,
chương trình công tác thanh tra/kiểm tra, thông qua các cuộc họp định kỳ/đột xuất.

II. Kết quả thực hiện Đề án

1. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp

1.1. Việc thực hiện các chủ trương, chính sách về công tác cán bộ

Sở GD&ĐT luôn thực hiện đảm bảo phân cấp quản lý nhà nước về công tác

cán bộ theo quy định của UBND tỉnh Lào Cai. Đồng thời, chấp hành nghiêm các

quy định của Đảng, Nhà nước, Ngành Giáo dục, tỉnh Lào Cai về việc rà soát tiêu

chuẩn, thực hiện quy trình bổ nhiệm, cơ chế phát hiện, quy hoạch, đào tạo, bồi
dưỡng, bố trí, sử dụng, … cán bộ quản lý; tích cực thực hiện công tác kiểm soát

quyền lực, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”

gắn với việc đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí

Minh. 

1.2. Việc thực hiện các nhiệm vụ trong công tác cán bộ

 Trong năm 2022, Sở GD&ĐT luôn sát sao chỉ đạo thực hiện đánh giá hiệu
quả công tác của công chức, người lao động theo từng tháng, tương ứng với vị trí
việc làm được giao phụ trách; công tác quy hoạch cán bộ được rà soát, điều chỉnh,
công khai đảm bảo quy định theo chỉ đạo từ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, trong đó đặc biệt
chú trọng xây dựng đội ngũ công chức, viên chức trẻ tuổi, là nữ, là người dân tộc
thiểu số; 100% công chức viên chức lãnh đạo, quản lý và đối tượng được đề bạt bổ

nhiệm lãnh đạo quản lý đều đủ năng lực, có uy tín, đảm bảo tiêu chuẩn quy định;
công tác tuyển dụng, luân chuyển, biệt phái, kỷ luật, công chức, viên chức được
thực hiện đúng quy định.

 1.3. Việc thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Sở GD&ĐT quan tâm thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công

chức, viên chức lãnh đạo quản lý theo yêu cầu tiêu chuẩn ngạch/hạng chức danh
nghề nghiệp, vị trí việc làm. Tại thời điểm báo cáo, 100% công chức, viên chức
lãnh đạo quản lý tại cơ quan, các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở GD&ĐT có trình độ

đào tạo từ đại học trở lên (81,75% có trình độ sau đại học với 04 người có trình độ

Tiến sỹ); đã được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý cấp Sở, cấp phòng/bồi
dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục; có đủ các tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính

trị, kiến thức quốc phòng - an ninh, tin học, ngoại ngữ, kiến thức quản lý nhà nước
theo quy định; tổ chức tập huấn/bồi dưỡng trực tiếp và trực tuyến cho trên 1.450
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viên chức quản lý, trên 610 chủ tịch công đoàn cơ sở, 46 Thư ký Hội đồng giáo

dục, trên 4.200 tổ trưởng tổ chuyên môn/tổ văn phòng.

1.4. Việc xây dựng đội ngũ công chức làm công tác tổ chức cán bộ ngang
tầm nhiệm vụ

 4/4 lãnh đạo Sở GD&ĐT, 20/20 công chức quản lý cấp phòng, 103/103 viên

chức lãnh đạo quản lý cơ sở giáo dục đều thường xuyên tự kiểm điểm, đánh giá và

được cơ quan, cơ sở giáo dục kiểm soát, chấn chỉnh về phẩm chất chính trị, đạo
đức, lối sống, văn hoá ứng xử, tác phong, thái độ làm việc chuyên nghiệp, ý thức
phục vụ nhân dân,  … trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo
và xu hướng hội nhập quốc tế. 

Ngoài ra, Sở GD&ĐT đã chỉ đạo 09/09 Phòng GD&ĐT huyện/thị xã/thành

phố và 37/37 cơ sở giáo dục trực thuộc kịp thời kiện toàn nhân lực tham mưu các

hoạt động bố trí, sử dụng, quản lý đội ngũ viên chức, người lao động theo số lượng
người làm việc được giao trong năm; theo nhiệm vụ quy định tại Điều lệ trường
học tương ứng của cấp học; theo mục tiêu phát triển của tỉnh, của Ngành trong giai
đoạn 2020-2025. 

1.5. Việc thực hiện các giải pháp liên quan đến công tác cán bộ

Sở GD&ĐT đã triển khai các nội dung của Đề án số 18-ĐA/TU đồng thời
với việc quán triệt sâu sắc Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương
lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm
vụ chính trị của Ngành Giáo dục đến toàn thể cơ quan, 09 Phòng GD&ĐT
huyện/thị xã/thành phố và 37 cơ sở giáo dục trực thuộc. Từ đó, đã góp phần thực
hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ

công chức, viên chức, người lao động trong Ngành; xây dựng và nhân rộng những
điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo; kiên quyết đấu tranh những quan điểm
lệch lạc, sai trái và những luận điệu xuyên tạc từ các thế lực thù địch.

Sở GD&ĐT đã kịp thời triển khai các chỉ đạo trong công tác cán bộ từ các

cơ quan quản lý cấp trên đến các Phòng GD&ĐT, cơ sở giáo dục trực thuộc; định
kỳ rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ theo hướng “động” và “mở”; tăng
cường sử dụng các phần mềm công nghệ thông tin để quản lý đội ngũ. Ngoài ra, Sở

GD&ĐT đã chủ động phối hợp với Sở Nội vụ thực hiện đảm bảo quy định trong
công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, thực hiện các

chế độ/chính sách, thi đua/khen thưởng cho cán bộ; phối hợp với Ban Tuyên giáo

Tỉnh ủy để triển khai công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hành dân chủ trong
mọi hoạt động liên quan đến đội ngũ công chức, viên chức; phối hợp với Ban Dân

vận Tỉnh ủy để triển khai các nhiệm vụ huy động, vận động nhân dân hay tạo điều
kiện để nhân dân giám sát tình hình thực hiện các nhiệm vụ giáo dục.

Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT và các cơ sở giáo dục mầm non,
phổ thông đã tăng cường quản lý đội ngũ công chức, viên chức lãnh đạo quản lý
theo các Quy định/Quy chế; chú trọng và nâng cao chất lượng/hiệu quả công tác

kiểm tra, thanh tra; kịp thời xác minh, xử lý hiệu quả các thông tin có liên quan;
định kỳ/đột xuất tổ chức hoạt động tiếp xúc đối thoại trực tiếp với nhân dân để giúp

đỡ đội ngũ tiến bộ và phát hiện, sàng lọc những người có năng lực hạn chế, uy tín
thấp, sức khỏe không đủ, có sai phạm, …
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2. Kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu theo Đề án số 18-ĐA/TU

2.1. Cán bộ lãnh đạo quản lý cấp tỉnh có trình độ ngoại ngữ đủ khả năng
làm việc trong môi trường quốc tế: Sở GD&ĐT có 04/04 lãnh đạo có trình độ tiếng
Anh B1, trong đó 01 đồng chí có trình độ đại học văn bằng 2 tiếng Anh (Đạt tỷ lệ
25%).

Đánh giá: Vượt mục tiêu đề ra (mục tiêu là 05-10%).

2.2. Tỷ lệ nữ là cấp ủy viên các cấp: Tại cơ quan và 37 đơn vị trực thuộc Sở

GD&ĐT, có 32,4% chi ủy viên và 30% Đảng ủy viên là nữ.  

Đánh giá: Vượt mục tiêu đề ra (mục tiêu là 20-25%).

2.3. Cơ quan, đơn vị xây dựng được quy hoạch đảm bảo cả về cơ cấu, số

lượng, gắn quy hoạch với công tác đào tạo, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ: Sở

GD&ĐT và 37/37 cơ sở giáo dục trực thuộc đều xây dựng quy hoạch cán bộ đảm
bảo cơ cấu, số lượng theo chỉ đạo từ Tỉnh ủy; đồng thời, luôn gắn công tác quy
hoạch với công tác đào tạo, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ.

Đánh giá: Hoàn thành mục tiêu (mục tiêu là 100%).

2.4. Công chức trong quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý cấp tỉnh được đào

tạo trình độ lý luận chính trị cao cấp: 100% công chức, viên chức được Ngành

Giáo dục quy hoạch vào chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT đều đã

có trình độ Cao cấp lý luận chính trị.

Đánh giá: Hoàn thành mục tiêu (mục tiêu là 100%).

2.5. Công chức lãnh đạo quản lý (từ cấp phòng thuộc sở, ban ngành và

tương đương trở lên) được đào tạo trình độ chuyên môn sau đại học: Cơ quan và

các cơ sở giáo dục trực thuộc có 81,75% công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý có

trình độ sau đại học (trong đó có 05 người có trình độ Tiến sỹ).

Đánh giá: Vượt mục tiêu 51,75% (mục tiêu là 30%).

3. Đánh giá chung

3.1. Kết quả đạt được

Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT và 37/37 đơn vị trực thuộc Sở đã nghiêm túc

chỉ đạo, thực hiện Đề án số 18-ĐA/TU tại cơ quan, đơn vị. Công tác tuyên truyền,
giáo dục đối với hoạt động xây dựng, phát triển toàn diện đội ngũ công chức, viên

chức lãnh đạo, quản lý được Sở GD&ĐT và các cơ sở giáo dục trực thuộc rất quan
tâm, thực hiện có chất lượng.

Phần lớn đội ngũ công chức, viên chức trong Ngành đều có nhận thức đúng

và có trách nhiệm trong hoạt động xây dựng, phát triển lực lượng lãnh đạo quản lý
của Ngành, cơ sở giáo dục.

Sở GD&ĐT đã tiếp tục triển khai thực hiện và phấn đấu hoàn thành, hoàn

thành vượt mức tất các chỉ tiêu có liên quan đến công tác của Ngành theo mục tiêu

Đề án số 18-ĐA/TU.  

3.2. Tồn tại, hạn chế

Số lượng công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý đương chức, cũng như

trong nguồn quy hoạch có đủ khả năng về ngoại ngữ để làm việc trong môi trường
quốc tế còn chưa cao. 
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III. Nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới

1. Chủ động, sáng tạo triển khai thực hiện hiệu quả Đề án số 18-ĐA/TU theo
yêu cầu của tình hình mới đến công chức, viên chức Ngành Giáo dục.

2. Tiếp tục quản lý công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý nói riêng và đội
ngũ công chức, viên chức trong Ngành nói chung theo các quy định hiện hành của
Đảng, Nhà nước, tỉnh Lào Cai, Ngành Giáo dục.

3. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, tổ chức liên quan thực hiện
đảm bảo quy trình, thủ tục về quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, luân chuyển, đánh giá

xếp loại, khen thưởng, kỷ luật, thực hiện chế độ/chính sách, ... đối với đội ngũ công

chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tại cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT. 

4. Thực hiện hiệu quả côgn tác kiểm tra, thanh tra đối với hoạt động quản lý,

sử dụng đội ngũ của cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông.

5. Triển khai đảm bảo quy định hiện hành của Nhà nước, của địa phương về

công tác lưu trữ hồ sơ và chế độ thông tin, báo cáo trong công tác cán bộ.

IV. Đề xuất, kiến nghị: Không.

Sở Giáo dục và Đào tạo trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:
- Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai;

- Lãnh đạo Sở GD&ĐT;
- Các phòng cơ quan Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT, TCCB.

GIÁM ĐỐC

   Dương Bích Nguyệt
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