
1 Nghị quyết số 08-NQ/HU ngày 15 tháng 01 năm 2021 của huyện uỷ về nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nghề
huyện Mường Khương giai đoạn 2021-2025; kế hoạch số 82-KH/HU ngày 29/4/2021 của huyện uỷ; kế hoạch số 121/KH-UBND
ngày 26/4/2021 của UBND huyện; kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 03 tháng 5 năm 2021; kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 16
tháng 01 năm 2022 của UBND huyện; báo cáo số  số 340/BC-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2021 của UBND huyện; báo cáo số
341/BC-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2021 của UBND huyện Mường Khương.

2 Cơ sở vật chất trường, lớp được tăng cường đầu tư theo hướng chuẩn hoá, kiên cố hoá, hiện đại hoá, tỷ lệ phòng học kiên
cố hoá đạt 63,7%; nhiều trường có cảnh quan trường, lớp, môi trường giáo dục tốt; quy hoạch mạng lưới trường, lớp, đến nay đã sáp
nhập được 12 trường đạt 150% kế hoạch; huy động các nguồn lực đầu tư cho giáo dục; nâng cao chất lượng đội ngũ và cán bộ quản
lý, hằng năm được bổ sung biên chế, tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn, trên chuẩn được nâng lên, chất lượng giáo dục có chuyển biến rõ rệt;
công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu, thi nghiên cứu khoa học có chuyển biến tích cực.
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THÔNG BÁO

Kết quả kiểm tra tại phòng Giáo dục và Đào tạo
và một số cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Mường Khương

Thực hiện Quyết định số 3417/QĐ-SGD&ĐT ngày 07/10/2022 của Sở Giáo dục và
Đào tạo (GD&ĐT) về việc kiểm tra tại phòng Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở giáo dục
trên địa bàn huyện Mường Khương và Quyết định số 3437/QĐ-SGD&ĐT ngày
10/10/2022 của Sở GD&ĐT về việc thay đổi, bổ sung thành viên Đoàn kiểm tra; ngày
11-12/10/2022, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tại phòng GD&ĐT huyện Mường
Khương và 10 cơ sở giáo dục trục trên địa bàn huyện (trường Mầm non Thanh Bình,
mầm non Lùng Khấu Nhin, Tiểu học Thanh Bình, Tiểu học Lùng Khấu Nhin, Tiểu học
số 1 thị trấn Mường Khương, Trường TH&THCS Tung Chung Phố, THCS xã Thanh
Bình, THCS xã Lùng Khấu Nhin, THPT số 1 và Trung tâm GDNN-GDTX).

Xét báo cáo kết quả kiểm tra của Trưởng đoàn, Giám đốc Sở GD&ĐT kết luận như
sau:

A. KẾT QUẢ KIỂM TRA

I. Thực hiện Đề án 06 của Tỉnh uỷ "Đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng
Giáo dục toàn diện - Nguồn nhân lực - Khoa học công nghệ tỉnh Lào Cai giai đoạn
2020- 2025" (Đề án 06) trên địa bàn huyện Mường Khương

1. Triển khai thực hiện Đề án

Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện ban hành
các văn bản thực hiện Đề án 06 và báo cáo kết quả sau một năm thực hiện1. Các chỉ tiêu
của huyện đưa ra phấn đấu bằng mục tiêu Đề án 06 của Tỉnh uỷ, thể hiện sự quyết tâm
chính trị cao về phát triển sự nghiệp giáo dục của huyện Mương Khương; các cơ sở giáo
dục được kiểm tra đã ban hành kế hoạch thực hiện Đề án và tổ chức triển khai thực hiện.

2. Kết quả thực hiện Đề án

Triển khai thực hiện Đề án đã nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên,
nhân viên, nhân dân trên địa bàn huyện về đổi mới giáo dục và đạt được một số kết quả
nhất định2.

Tuy nhiên, còn một số vấn đề đặt ra: Tại thời điểm kiểm tra một số các trường đạt
chuẩn được kiểm tra đều không đảm bảo các quy định của các tiêu chí kiểm định chất
lượng và công nhận trường chuẩn quốc gia; mục tiêu 80% thanh niên trong độ tuổi đạt
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3 Điều 16, Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 ban hành Điều lệ trường Tiểu học quy định: Học sinh được tổ
chức theo lớp học. Mỗi lớp học có không quá 35 học sinh; Điều 16, Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 ban hành Điều
lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học quy định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể
số học sinh trong mỗi lớp học theo hướng giảm sĩ số học sinh trên lớp; bảo đảm mỗi lớp học ở các cấp trung học cơ sở và trung học
phổ thông có không quá 45 học sinh.

4 Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của UBND huyện Mường Khương về việc ban hành quy định vị trí,
chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Khương; Quyết định số 3840/QĐ-UBND ngày
05/9/2022 của UBND huyện Mường Khương; số 324/KH-PH ngày 7/5/2018 phối hợp giữa công an huyện và ngành giáo dục và đào
tạo về việc đảm bảo an ninh an toàn trường học; kế hoạch số 57/KH-PGD&ĐT, ngày 13/9/2022 về chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ giáo
dục mầm non; văn bản số 42/PGD&ĐT- CMTH ngày 7/9/2022 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Tiểu học; kế hoạch số
56/KH-PGD&ĐT ngày 12/9/2022 về chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ giáo dục cấp THCS.

5 số 52/KH-PGD&ĐT, ngày 04/8/2022 về Kế hoạch Phổ biến giáo dục Pháp luật đợt III, năm 2022; số 66/PGD&ĐT, ngày
27/9/2022 về Kế hoạch phổ biến giáo dục Pháp luật đợt IV, năm 2022; số 68/KH-PGD&ĐT, ngày 05/10/2022 Kế hoạch triển khai
Ngày pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Khương.

trình độ giáo dục phổ thông và tương đương là rất khó khăn đối với huyện Mường
Khương; Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 26/4/2021 của UBND huyện Mường
Khương quy định có đủ phòng học đảm bảo diện tích đáp ứng tối đa không quá 30 học
sinh/lớp đối với tiểu học và không quá 35 học sinh/lớp đối với THCS là chưa đảm bảo
điều lệ trường học3.

II. Việc tổ chức triển khai, thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023

1. Đối với phòng GD&ĐT huyện Mường Khương

1.1. Về công tác tham mưu, chỉ đạo

Phòng GD&ĐT đã chủ động tham mưu UBND huyện ban hành các văn bản chỉ
đạo thực hiện nhiệm vụ giáo dục, đào tạo ngay từ đầu năm học; phối hợp với Phòng Nội
vụ, phòng Tài chính-Kế hoạch và các phòng, ban tham mưu UBND huyện thực hiện
nhiệm vụ giáo dục trên địa bàn (công tác cán bộ; quản lý tài chính, đầu tư; Công an
huyện ký kết Kế hoạch liên ngành) và ban hành hệ thống các văn bản chỉ đạo, triển khai
thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của năm học4.

1.2. Về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và quán triệt
nhiệm vụ trọng tâm năm học

- Phòng GD&ĐT đã ban hành Kế hoạch số 59/KH-PGD&ĐT ngày 16/9/2022 về
Kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023. Theo đó, đã chỉ đạo các
trường nghiên cứu, lựa chọn các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ tạo chuyển biến nổi bật
phù hợp với từng đơn vị trong năm học.

- Chỉ đạo các nhà trường triển khai, quán triệt nhiệm vụ trọng tâm năm học; triển
khai các văn bản về biên chế năm học, chỉ thị thực hiện nhiệm vụ năm học của các cấp,
văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm các cấp học cho cán bộ giáo viên, nhân
viên bằng nhiều hình thức như: Trực tiếp triển khai qua các cuộc họp hội đồng giáo dục,
giao ban, trực tuyến qua các địa chỉ gmail, nhóm zalo, ...

- Đã xây dựng kế hoạch phổ biến pháp luật đợt 3, đợt 4 và triển khai Ngày pháp
luật năm 2022 theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT5 nhưng chưa tổng hợp kết quả thực hiện.

1.3. Công tác quản lý đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý

- Phòng GD&ĐT đã phối hợp với Phòng Nội vụ tham mưu cho UBND huyện
thực hiện việc giao chỉ tiêu biên chế và thực hiện các nội dung về công tác cán bộ đảm
bảo quy định tại 55 đơn vị trường học trực thuộc phòng (20 trường Mầm non, 16 trường
Tiểu học, 15 trường THCS, 04 trường TH&THCS) cơ bản đảm bảo sự cân đối về tỷ lệ
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6 Kế hoạch số 55/KH-PGD&ĐT ngày 09/9/2022 về Kế hoạch Công tác kiểm tra năm học 2022-2023; Hướng dẫn số
43/PGD&ĐT ngày 09/9/2022 về Hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ trường học 2022-2023; Quyết định số 65/QĐ-PGD&ĐT ngày
12/9/2022 về Thành lập các đoàn kiểm tra công tác chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ giáo dục đầu năm, năm học 2022-2023.

7 Tại Quy chế số 17-QC/TU ngày 04/12/2019 về Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân của người đứng đầu cấp
ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Lào Cai (QC 17).

CBQL, giáo viên giữa các cơ sở giáo dục (tỷ lệ giáo viên/lớp: Mầm non: 1,81; Tiểu học:
1,5; THCS: 1,88). 

- Tuy nhiên, đến thời điểm kiểm tra, toàn ngành còn 263 giáo viên (chiếm trên
20%) giáo viên chưa đạt chuẩn theo Luật Giáo dục 2019 (Mầm non: 17 giáo viên; Tiểu
học: 223 giáo viên; THCS: 23 giáo viên); còn thiếu 14 CBQL theo chỉ tiêu giao (nguyên
nhân do CBQL chuyển công tác, miễn nhiệm sau thời gian thực hiện quy trình bổ nhiệm
của năm học).

1.4. Công tác thanh tra, kiểm tra; tiếp xúc đối thoại trực tiếp với Nhân dân;
dạy thêm học thêm

- Phòng GD&ĐT xây dựng được kế hoạch kiểm tra trong năm học, ban hành văn
bản hướng dẫn các trường học xây dựng kế hoạch và triển khai công tác kiểm tra nội bộ
trường học và ban hành quyết định kiểm tra đầu năm học6. Đã tổ chức 02 cuộc kiểm tra
từ đầu năm học đối với 100% các trường Mầm non, Tiểu học, THCS về việc huy động
số lượng học sinh, tuyển sinh học sinh đầu cấp, công tác chuẩn bị các điều kiện cho khai
giảng năm học và kiểm tra công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ đầu năm học; kết thúc
kiểm tra, Trưởng Phòng GD&ĐT đã ban hành Thông báo kết quả kiểm tra.

- Phòng GD&ĐT đã ban hành Kế hoạch số 64/KH-PGD&ĐT ngày 20/9/2022 về
tiếp xúc đối thoại trực tiếp với Nhân dân năm học 2022-2023. Tuy vậy, nội dung còn
chung chung, chưa nêu nội dung của các cuộc tiếp xúc đối thoại cấp phòng, cấp trường.
Chỉ đạo, hướng dẫn các trường xây dựng kế hoạch tiếp xúc đối thoại trong năm học; tổ
chức 01 cuộc tiếp xúc đối thoại giữa lãnh đạo Phòng GD&ĐT với Hiệu trưởng các
trường MN, TH, THCS, TH&THCS trong huyện kết hợp với Hội nghị giao ban đầu năm
học; tuy vậy, chưa lập hồ sơ theo quy định7.

- Phòng GD&ĐT đã triển khai tới các trường văn bản số 1753/SGD&ĐT-GDTrH
ngày 22/9/2021 của Sở GD&ĐT về việc Hướng dẫn tổ chức hoạt động dạy thêm, học
thêm; chỉ đạo các trường xây dựng kế hoạch gửi về Phòng GD&ĐT phê duyệt trước khi
thực hiện. Đến thời điểm kiểm tra các cơ sở giáo dục chưa có kế hoạch dạy thêm, học
thêm đề nghị phê duyệt.

1.5. Công tác quy hoạch trường, lớp; xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục

Phòng GD&ĐT đã chủ động tích cực triển khai đề án quy hoạch mạng lưới
trường, lớp. Đến nay, đã sáp nhập được 12 trường đạt 150% mục tiêu của Kế hoạch; đưa
học sinh điểm trường lẻ về trường chính đã tăng số học sinh/lớp ở điểm trường chính,
giảm lớp, giảm học sinh ở điểm trường lẻ, tỷ lệ HS ở điểm trường chính cao hơn trung
bình toàn tỉnh; mạng lưới trường, lớp cơ bản đáp ứng được nhu cầu học tập của nhân
dân.

Phòng GD&ĐT đã xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm 2021 và
kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025. Tuy vậy, việc xây dựng kế hoạch phát triển giáo
dục năm 2023 còn chậm theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT; hồ sơ chưa lưu kế hoạch của các
cơ sở giáo dục.
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8 Nghị quyết của HĐND tỉnh Lào Cai Ban hành Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm (%) phân
chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách ở địa phương; định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh Lào
Cai giai đoạn 2022-2025.

Công tác phân luồng sau tốt nghiệp THCS 2022: Số HS học nghề các trình độ là
204/1248 đạt 16.35% thấp hơn tỷ lệ của tỉnh 25%, tỷ lệ HS bỏ học cao: 347/1248 chiếm
27.8% (chỉ tiêu Đề án 06 của tỉnh đến năm 2025 là 3-5%).

1.6. Việc tham mưu xây dựng dự toán ngân sách hằng năm

Phòng GD&ĐT đã phối hợp với phòng Tài chính-Kế hoạch tham mưu UBND
huyện giao dự toán ngân sách cho Phòng, các cơ sở giáo dục đảm bảo quy định; chi
lương, các khoản đóng góp theo lương; các khoản chi đặc thù đảm bảo theo Nghị quyết
28/2021/NQ-HĐND ngày ngày 08/12/20218 (Nghị quyết 28). Phòng GD&ĐT đã tham
mưu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện cơ bản đảm bảo quy định (chi ngân sách năm 2021
thanh tra Sở Tài chính đã thanh tra; thanh tra huyện Mường Khương đã thanh tra 06 cơ
sở giáo dục), góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Tuy nhiên, UBND huyện Mường Khương chưa giao đủ kinh phí chi thường xuyên
theo định mức biên chế ngay từ đầu năm ngân sách theo Nghị quyết số 28 cho Phòng
GD&ĐT và các cơ sở giáo dục được giao tự chủ tài chính (định mức theo Nghị quyết số
28 là 16 triệu đồng/biên chế; quyết định giao năm 2022 của UBND huyện là 13,5 triệu
đồng/biên chế) nên các cơ sở giáo dục không chủ động, rất khó khăn trong công tác chỉ
đạo chuyên môn giáo dục; chưa giao kinh phí hỗ trợ 25.000 đồng/dân số và kinh phí sửa
chữa trường lớp theo Nghị quyết số 28 và Nghị quyết số 41 của HĐND tỉnh (869 triệu
đồng) cho phòng GD&ĐT và các cơ sở giáo dục để thực hiện các nhiệm vụ; năm 2022
UBND huyện giao 20 triệu đồng/năm (thi tốt nghiệp THPT, xây dựng trường chuẩn
quốc gia...) rất khó khăn để phòng GD&ĐT thực hiện nhiệm vụ giáo dục trên địa bàn...

1.7. Về thực hiện quản lý tài sản, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 305/KH-UBND ngày 12/9/2022 của UBND tỉnh
về đầu tư mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu mầm non, phổ thông thực hiện chương trình
giáo dục phổ thông năm 2018 và phổ cập giáo dục mầm non 4 tuổi trên địa bàn tỉnh, giai
đoạn 2022-2027của UBND tỉnh: Đến nay, Phòng GD&ĐT đang chỉ đạo cơ sở rà soát, đề
xuất đảm bảo phù hợp với dự toán ngân sách đã được giao. Tuy nhiên, tiến độ xây dựng
kế hoạch và thực hiện mua sắm thiết bị dạy học của huyện năm 2022 theo chỉ đạo của
Sở GD&ĐT chưa đảm bảo yêu cầu (theo chỉ đạo huyện phải ban hành kế hoạch thực
hiện giai đoạn 2022-2027 trước ngày 25/9/2022 và đề nghị Sở GD&ĐT cho ý kiến về
danh mục thiết bị dạy học năm 2022 trước ngày 04/10/2022; năm 2022 tỉnh giao 10.675
triệu đồng).

1.8. Thực hiện mô hình giáo dục và kế hoạch “xây dựng tủ sách dùng chung
cho học sinh vùng cao”; xã hội hoá giáo dục

Phòng GD&ĐT đã triển khai các mô hình giáo dục như: Xây dựng mô hình về tự
quản; trường phổ thông dân tộc bán trú gắn với hướng nghiệp-dạy nghề; đã huy động
nhiều nguồn lực đầu tư cho giáo dục; huy động lương thực, thực phẩm cho học sinh, như
mô hình: Dinh dưỡng cho học sinh vùng cao ở trường TH&THCS Tung Chung Phố;
giáo viên tự là đồ dùng, đồ chơi, điển hình là cấp học mầm non.

Đối với mô hình “trường bán trú dân nuôi- lương thực cho em” và kế hoạch “xây
dựng tủ sách dùng chung cho học sinh vùng cao” phòng GD&ĐT chưa ban hành văn bản
chỉ đạo các cơ sở giáo dục. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế một số cơ sở giáo dục bước
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9 Trường THPT số 1 Mường Khương có kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2022-2023 (số 65/KH-THPS1.MK về công tác
kiểm tra nội bộ năm học 2022-2023), theo đó trong năm học nhà trường tổ chức 04 cuộc kiểm tra và các đợt kiểm tra đột xuất; Ngày
28/9/2022 ban hành Quyết định số 61/QĐ-THPTS1.MK về thành lập Ban kiểm tra nội bộ năm học 2022-2023, đã hoàn thành một
cuộc kiểm tra có thông báo vê việc kiểm tra trong đó có nội dung kiểm tra, đối tượng kiểm tra, phân công nhiệm vụ người kiểm tra;
biên bản kiểm tra, thông báo kết qủa kiểm tra số 13/TB-THPTS1.MK ngày 23/9/2023 trong đó chỉ rõ ưu điểm, tồn tại, yêu cầu sau
kiểm tra, thời hạn khắc phục; Trường THCS Thanh Bình xây dựng kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học
2022-2023 (số 44/KH-THCSTB ngày 10/9/2022); thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường học gồm Hiệu trưởng và 02 Phó Hiệu
trưởng, có lịch kiểm tra từng tháng. Đến 10/10/2022, đã dự giờ 08 tiết; trong đó có 01 tiết đột xuất; kiểm tra hồ sơ 01 giáo viên. 

đầu đã triển khai mô hình và kế hoạch này nhưng nội dung, nhiệm vụ, giải pháp tổ chức
thực hiện còn chưa cụ thể theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT.

2. Đối với các cơ sở giáo dục được kiểm tra

2.1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và quán triệt nhiệm
vụ trọng tâm năm học 

Các trường học được kiểm tra đã tổ chức xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ
năm học và phổ biến, quán triệt nhiệm vụ trọng tâm năm học đến toàn thể cán bộ, giáo
viên, nhân viên của trường.

Tổ chức tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, sức khỏe sinh sản,... cho
học sinh lồng ghép trong các tiết chào cờ, sinh hoạt lớp và các hoạt động giáo dục. Tuy
nhiên, trường THCS Thanh Bình không có kế hoạch phổ biến pháp luật đợt 3, 4 và kế
hoạch triển khai Ngày pháp luật năm 2022 để tuyên truyền, phổ biến các luật trong danh
mục theo hướng dẫn của Sở, phòng GD&ĐT; trường THCS Lùng Khấu Nhin Triển khai
việc phổ biến, giáo dục pháp luật chưa đầy đủ (theo các đợt của phòng GD&ĐT).

2.2. Ban hành các văn bản quản lý nội bộ: Các đơn vị được kiểm tra đã ban
hành hệ thống văn bản để triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023.

2.3.  Công tác kiểm tra nội bộ

Các đơn vị được kiểm tra đã xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học.
Trường THPT số 1 Mường Khương tổ chức cuộc kiểm tra đảm bảo theo quy định 9.

Tuy nhiên, trường Mầm non Thanh Bình, Trung tâm GDNN-GDTX huyện
Mường Khương: Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học đưa nội dung kiểm tra toàn diện
giáo viên là chưa phù hợp theo văn bản số 1470/SGD&ĐT-TTr ngày 30/8/2019 của Sở
GD&ĐT về việc hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ trường học; trường THCS Lùng
Khấu Nhin không có Quyết định thành lập Ban Kiểm tra nội bộ nhà trường; trường
THCS Thanh Bình chưa thực hiện một số nội dung trong kế hoạch tháng 9.

2.4. Thực hiện quy chế chuyên môn, thực hiện nội dung, chương trình, kế hoạch
giáo dục

2.4.1. Các trường Mầm non Thanh Bình, mầm non Lùng Khấu Nhin

Đã chuẩn bị các điều kiện để thực hiện phổ cập giáo dục mầm non trẻ 4, 5 tuổi (về
phòng học, đội ngũ giáo viên đạt 02 giáo viên/lớp, đạt trình độ chuẩn 100%); 100%
nhóm, lớp tiếp tục thực hiện chuyên đề “Tăng cường Tiếng Việt cho trẻ mầm non vùng
dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Mường Khương, giai đoạn 2021-2025” dạy trẻ làm
quen với Tiếng Việt trong các hoạt động học, hoạt động chơi, thơ ca, đồng dao, kể
chuyện, trò chuyện giao tiếp hàng ngày để giúp trẻ phát triển ngôn ngữ mạch lạc, cơ bản
rõ từ, rõ Tiếng Việt; 100% trẻ được ăn bán trú tại nhà trường từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần (mức hỗ trợ: Mẫu giáo theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của
Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non; Nhà trẻ theo Nghị quyết số
29/2022/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành
quy định các chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tỉnh
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11 Trường mầm non Lùng Khấu Nhin: Tỷ lệ trẻ huy động đến trường: 4 tuổi, 5  tuổi đạt 100%; Tỷ lệ chuyên cần đạt 95%
trở lên; Tỷ lệ suy dinh dưỡng 4 tuổi: Nhẹ cân 12,2%; thấp còi 8,1%; 5 tuổi nhẹ cân 7,8%, thấp còi 2,6%. 6/6 điểm trường ở Lùng
Khấu Nhin thực hiện mô hình “Nuôi một con, trồng một cây”, “Mỗi điểm trường có một vườn rau xanh” nhằm bổ sung thêm nguồn
thực phẩm để trẻ ăn bán trú tại trường. Nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch “Phòng tránh tai nạn thương tích”, theo dõi, giám
sát, kiểm tra tất cả các điểm trường về cơ sở vật chất, các trang thiết bị trong và ngoài lớp học để có kế hoạch tu sửa, thay thế, bảo
dưỡng kịp thời (đường điện, đồ chơi ngoài trời, bàn ghế hỏng, tường rào, cổng trường, kệ tủ..) và khu phát triển vận động, khu vui
chơi, vườn rau, vườn hoa phải an toàn để trẻ học tập, trải nghiệm. 12/12 nhóm lớp đều có góc tuyên truyền và thường xuyên trao đổi
với phụ huynh về việc đưa đón trẻ: Yêu cầu mỗi lớp phải có sổ theo dõi đón và trả trẻ hàng ngày (có xác nhận của phụ huynh khi đưa
trẻ tới trường). Nhà trường đã xây dựng kế hoạch, thành lập ban chỉ đạo phòng chống covid-19. Chỉ đạo 12 nhóm lớp thực hiện
nghiêm túc theo dõi sức khỏe hàng ngày, có sổ theo dõi và thường xuyên trao đổi, tuyên truyền tới từng phụ huynh cách chăm sóc
sức khỏe trẻ tại nhà.

Mầm non Thanh Bình: Tỷ lệ chuyên cần của nhà trường ngày 11/10/2022: 310/315 đạt 98,4%, kiểm tra 03 điểm trường
thực hiện mô hình “Nuôi một con, trồng một cây”, “Mỗi điểm trường có một vườn rau xanh” nhằm bổ sung thêm nguồn thực phẩm
để trẻ ăn bán trú tại trường.

11 tại Thông tư số 51/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình Giáo dục mầm
non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã
được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

12 Giáo viên chưa chú trọng rèn năng lực cho học sinh, không có thói quen đặt các câu hỏi Vì sao? Tại sao?...

Lào Cai giai đoạn 2021-2025); trẻ được yêu thương, chăm sóc11; hai trường thực hiện
đúng theo Chương trình giáo dục mầm non theo quy định11.

Tuy vậy, trường Mầm non Lùng Khấu Nhin: Việc đổi mới phương pháp, hình thức
tổ chức giáo dục của đội ngũ giáo viên còn hạn chế; trẻ em chưa mạnh dạn, tự tin, giao
tiếp tiếng Việt chưa đảm bảo yêu cầu, đặc biệt trẻ ở điểm trường lẻ; Việc triển khai thực
hiện mô hình Dinh dưỡng cho bé và sáng tạo đồ dùng đồ chơi mầm non chưa cụ thể.

2.4.2.  Các trường Tiểu học Thanh Bình, Tiểu học Lùng Khấu Nhin, Tiểu học
số 1 thị trấn Mường Khương, TH&THCS Tung Chung Phố

Thực hiện đảm bảo quy chế chuyên môn, nền nếp, kỷ cương, văn hóa trường học;
chương trình, kế hoạch dạy học; 100%  học sinh được học 2 buổi/ngày; tổ chức dạy học
Tiếng Anh, tin học theo Chương trình GDPT 2018 cho 100% HS khối 3,4,5;  dạy tin học
cho HS lớp 1, 2 tại điểm trường chính; triển khai thí điểm giáo dục STEM.

Đoàn kiểm tra dự giờ 06 tiết (Tiểu học Thanh Bình: 02 tiết Toán lớp 3, 01 tiết
Tiếng Anh lớp 4; Tiểu học Lùng Khấu Nhin: 01 lớp 3; 01 lớp 5; Tiểu học số 1 thị trấn
Mường Khương: 01 tiết lớp 1) và khảo sát 07 tiết gồm 06 tiết dự giờ và 01 tiết toán lớp 3
trường TH&THCS Tung Chung Phố. Kết quả, đa số học sinh đạt yêu cầu tiết học,
trường TH&THCS Tung Chung Phố, lớp 3, Môn toán 100% học sinh đạt yêu cầu, trong
đó, 46,5% giỏi; 35,7% khá; 17,8% trung bình. Tuy nhiên, Trường Tiểu học Thanh Bình,
lớp 3A2 có 02 học sinh chưa đạt, lớp 3A1 có 03 học sinh chưa đạt, tổ chức giờ dạy chưa
tạo cơ hội cho học sinh được trải nghiệm tích cực; Tiểu học Lùng Khấu Nhin: Giáo viên
còn hạn chế về phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học
sinh12; lớp 3 còn 02 học sinh chưa đạt; Tiểu học số 1 thị trấn số 1 Mường Khương, lớp 1,
kết quả 95% trở lên đảm bảo yêu cầu cần đạt;

Tuy nhiên, trường Tiểu học Thanh Bình có số học sinh ở bán trú/phòng trung bình
là 28 em.

2.4.3. Các trường THCS xã Thanh Bình, THCS xã Lùng Khấu Nhin

Đã ban hành hệ thống văn bản để triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học, tổ chức
xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch giáo dục, lớp 6, 7 theo chương trình GDPT
2018; lớp 8, 9 theo chương trình GDPT 2006.

Các tổ chuyên môn đã xây dựng nội dung sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu
bài học, phân công nhiệm vụ thực hiện các nội dung, tổ chức sinh hoạt chuyên môn đảm
bảo theo quy định (trường THCS Lùng Khấu Nhin thực hiện 01 tiết ở môn Văn; THCS
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13 Trường THCS Thanh Bình: Chỉ đạo giáo viên giảng dạy các bộ môn Khoa học tự nhiên xây dựng các chủ đề giáo dục
STEM, yêu cầu giáo viên xây dựng trong các tiết dạy là các nội dung đơn giản, thiết bị phương tiện thực hiện gọn nhẹ, thời gian thực
hiện không dài và kết hợp trong một bài học hoặc một phần của bài học nhằm xây dựng hoặc minh họa cho kiến thức của bài học,
vận dụng kiến thức làm các sản phẩm trong thực tế  01 sản phẩm trên/ môn học/1 năm.

Trường THCS Lùng Khấu Nhin: Xây dựng nội dung giáo dục STEM. Triển khai việc nghiên cứu khoa học, cuộc thi sáng
tạo thanh thiếu niên gắn với đổi mới phương pháp giáo dục: phân công 01 giáo viên phụ trách tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa
học và sáng tạo thanh thiếu niên. Phát huy hiệu quả của mô hình trường học gắn với thực tiễn: Xây dựng kế hoạch thực hiện mô hình
trường học “trường học đa văn hoá gắn với cộng đồng” (kế hoạch số 84/KH-THCSLKN ngày 23/9/2022).

14 trừ môn Lịch sử hết tháng 10 đảm bảo tiến độ do tháng 9 thiếu giáo viên; đã thực hiện tuần sinh hoạt tập thể đầu năm, triển
khai xây dựng mô hình trường học gắn với thực tiễn, thành lập các Câu lạc bộ thể thao, văn hóa cho học sinh (05 Câu lạc bộ: Tiếng
Anh, Tiếng Trung, Cờ Vua, Cờ Tướng, văn nghệ, Sáo trúc); tổ chức cho đoàn học sinh tham gia cuộc thi “Giai điệu tuổi hồng cấp
tỉnh” đạt 01 giải ba, tổ chức khai mạc giải bóng đá nam nữ truyền thống cấp trường cho học sinh.

15 Nhà trường đã ban hành Quyết định số 43/QĐ-THPTS1MK, ngày 25/8/2022 kiện toàn Ban QLBT; Xây dựng kế hoạch số
48/KH-THPTS1.MK, ngày 30/8/2022 Kế hoạch diễn tập bán trú; Kế hoạch số 83/KH-THPTS1.MK, ngày 07/10/2022 Kế hoạch quản
lý học sinh nội trú, bán trú  năm học 2022-2023; Kế hoạch số 70/KH-THPTS1.MK, ngày 26/9/2022 Kế hoạch đảm bảo ANTT khu
nội trú, bán trú học sinh năm học 2022-2023; Quyết định số 53/QĐ-THPTS1MK, ngày13/9/2022 Về việc thành lập Tổ chỉ đạo, thực
hiện mô hi ̀nh “Ho ̣c sinh nội trú, bán trú tự quản - Giúp nhau cu ̀ng tiến bộ” năm học 2022-2023; Kế hoạch số 60/KH-THPTS1.MK
Triển khai thực hiện mô hình “ Học sinh nội trú, bán trú tự quản - Giúp nhau cùng tiến bộ” - Năm học 2022-2023

Nhà trường đã triển khai thực hiện các hoạt động: Tổ chức cho học sinh vào ở bán trú từ 29/9; Kiện toàn Ban QLBT; Phân
công GV trực bán trú; Lập hồ sơ bán trú; Hồ sơ học sinh ở nội trú, bán trú và trọ học ngoài trường; Tổ chức diễn tập “ Một ngày bán
trú” lần 1 …đã tổ chức cho GVCN cho HS thành lập nhóm/tổ học sinh tự quản trong lớp học, trong phòng ở, theo địa bàn cư trú
(theo nhóm 02 người, 03 người, 04 người,…): để học sinh giúp nhau cùng tiến bộ; đã lập danh sách đội học sinh tự quản bán trú và
phân công trực nhật, vệ sinh phòng ở; tổ chức cho học sinh đăng ký thi đua Phòng ở kiểu mẫu “ Mỗi phòng ở là một gia đình”. ..

Thanh Bình 02 tiết); tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi và giúp học sinh yếu ôn tập kiến
thức cho học sinh.

Tuyển sinh đảm bảo kế hoạch được giao; tổ chức các hoạt động giáo dục hướng
nghiệp, ngoài giờ lên lớp theo quy định; chỉ đạo, hướng dẫn giáo viên xây dựng nội dung
và triển khai thực hiện giáo dục STEM13. 

Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để triển khai thực hiện chương trình GDPT 2018
đối với lớp 8 trong năm học 2023-2024.

Công tác quản lý bán trú: Trường THCS Thanh Bình có 168 học sinh ở bán trú
chia ra 13 phòng ở; khu ăn, ở của học sinh sạch sẽ, gọn gàng, trường tổ chức nấu ăn cho
học sinh. Trường THCS Lùng Khấu Nhin có 125 học sinh ở bán trú, chia ra 09 phòng ở;
các giáo viên nhà trường cùng Ban bán trú tham gia quản lý học sinh.

Đoàn kiểm tra dự giờ 04 tiết (01 trường THCS Thanh Bình: môn Toán lớp 6B; 03 tiết
Trường THCS Lùng Khấu Nhin: 02 tiết môn Toán lớp 7B, 9B; 01 tiết môn Ngữ văn lớp
7A ). Kết quả: Lớp 6B Học sinh khá tích cực, chủ động trong học tập, đa số học sinh hiểu
bài; Lớp 7A, 7B, 9B: Học sinh chưa chủ động hoạt động học tập, đổi mới phương pháp
còn hạn chế.

Tuy nhiên, Trường THCS Lùng Khấu Nhin chưa có điểm kiểm tra thường xuyên
một số lớp, môn; chưa có kế hoạch sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học cấp
trường để thảo luận, tháo gỡ khó khăn trong việc thực hiện chương trình GDPT 2018;
trường THCS Thanh Bình có 02 học sinh bỏ học; THCS Lùng Khấu Nhin có 07 học sinh
bỏ học trong thời gian nghỉ hè.

2.4.4. Trường THPT số 1 huyện Mường Khương

Nhà trường ban hành Kế hoạch giáo dục tổng thể và kế hoạch giáo dục bộ môn, các
hoạt động giáo dục, kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 và triển
khai thực hiện đúng tiến độ, theo kế hoạch14.

Trường có 221/845 học sinh ở bán trú, chiếm 26,1% tổng số học sinh toàn
trường. Nhà trường đã ban hành các văn bản để quản lý bán trú và tổ chức, triển khai các
hoạt động bán trú theo quy định15; phối hợp với Công an thị trấn đảm bảo an ninh trật tự
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16 Đã kiện toàn Ban chăm sóc sức khỏe học sinh năm học 2022 - 2023, họp phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.
Tổ chức đánh giá tình hình thực tế rà soát và đề nghị mua sắm thuốc và vật tư y tế để phục vụ công tác khám chữa bệnh cho học sinh.
Lập kế hoạch phối hợp với trạm y tế thị trấn Mường Khương trong công tác y tế trường học năm học 2022-2023. Tổ chức khám, sơ
cứu cấp phát thuốc cho học sinh theo quy ịnh.

17  Quyết định số: 23/QĐ-GDNN-GDTX, ngày 05/9/2022 về việc phân công nhiệm vụ cho CBGVNV năm học 2022-2023;
Quyết định số: 24/QĐ-GDNN-GDTX, ngày 10/9/2022, ban hành Kế hoạch GDTX cấp THPT năm học 2022-2023; Quyết định số:
10/QĐ-GDNN-GDTX, ngày 19/9/2022, ban hành nội quy của học viên; Quyết định số: 11/QĐ-GDNN-GDTX, ngày 20/9/2022, về
việc thành lập tổ công tác bán trú; Quyết định số: 13/QĐ-GDNN-GDTX, ngày 20/9/2022, ban hành Nội quy ký túc; Quyết định số:
18/QĐ-GDNN-GDTX, ngày 26/9/2022, về việc ban hành Quy chế sử dụng hồ sơ điện tử; Kế hoạch số 21/KH-GDNN-GDTX, ngày
30/8/2022, Kế hoạch tổ chức hoạt động sinh hoạt tập thể và Lễ khai giảng năm học 2022-2023; công văn số: 30/GDNN-GDTX, ngày
19/9/2022, về việc: Phối hợp, hướng dẫn kỹ năng sắp xếp nội vụ, sinh hoạt bán trú cho học viên ký túc; Thông báo số: 20/GDNN-
GDTX, ngày 23/9/2022, về công khai mức thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động Giáo dục năm học 2022-2023; Thông báo số: 21/TB-GDNN-
GDTX, ngày 29/9/2022, thực hiện Quy chế công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGD&ĐT, ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT về
việc Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống Giáo dục quốc dân; Xây dựng Kế hoạch
chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023;

18 Chương trình ban hành kèm theo Quyết định số 50/2016/QĐ-BGDĐT ngày 07/11/2006 của của Bộ GD&ĐT và hướng dẫn
ở công văn số 8289/BGDĐT- GDTX  ngày 29/9/2009 của Bộ GD&ĐT đối với lớp 11,12; chương trình GDTX cấp THPT ban hành
theo Thông tư số 12/2022/TT-BGDĐT ngày 26/7/2022 đối với lớp 10; Thực hiện đánh giá học viên lớp 10 theo Thông tư số
43/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của của Bộ GD&ĐT, đánh giá học viên lớp 11,12 theo thông tư số 21/TT-BGDĐT ngày
01/7/2021 của Bộ GDĐT.

khu bán trú; tổ chức nấu ăn cho học sinh bán trú, thực hiện công khai tài chính và lưu
mẫu thức ăn theo quy định. Có kế hoạch công tác Y tế trường học và triển khai thực hiện
theo kế hoạch16.

Triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018: Đến thời điểm kiểm tra cơ bản
học sinh đã có sách giáo khoa theo quy định. Việc thực hiện hoạt động trải nghiệm
hướng nghiệp khối 10, nhà trường chia làm 03 hình thức là sinh hoạt do Đoàn thanh niên
phụ trách, sinh hoạt lớp do giáo viên chủ nhiệm phụ trách, hoạt động dạy học chuyên đề
trải nghiệm hướng nghiệp phân công cho 01 giáo viên thực hiện.

Công tác dạy thêm, học thêm: Nhà trường đã xây dựng Kế hoạch số 61/KH-
THPTS1.MK ngày 12/9/2022 về tổ chức dạy thêm học thêm năm học 2022-2023. Có 20
lớp, 845 học sinh. Lớp 10,11 học các môn Toán, Văn, Ngoại ngữ, lớp 12 học các môn
Toán, Văn, Ngoại ngữ, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân, Lý, Hóa, Sinh. Chương
trình, nội dung dạy thêm, học thêm thực hiện theo kế hoạch.

Thực hiện chuyển đổi số: Trường có kế hoạch chuyển đổi số năm học 2022-2023,
đã thực hiện: học bạ, sổ điểm, sổ đầu bài (giáo viên ký số), kế hoạch giảng dạy, giáo án
điện tử và có quy chế quản lý, sử dụng (ban hành kèm theo Quyết định số 16/QĐ-
THPTS1.MK ngày 12/9/2022).

Tuy nhiên, việc duy trì số lượng học sinh còn hạn chế, còn 12 học sinh bỏ học.

2.4.5. Trung tâm GDNN-GDTX huyện Mường Khương

Tuyển sinh, duy trì số lượng: Số lượng học viên thời điểm kiểm tra có 234 học
viên, 08 học viên bỏ học trong hè; tuyển sinh 129/140 học viên ( đạt 92.14%), 21 học
viên tuyển mới nhưng không đến trường từ đầu năm học. Trung tâm đã ban hành các
Quyết định, Kế hoạch, công văn để triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học; đã xây dựng,
triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học, kế hoạch giáo dục các môn
học17.

Tổ chức dạy học chương trình GDTX cấp THPT, kiểm tra, đánh giá xếp loại học
viên với 2 chương trình song song18; có kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên môn dựa trên
nghiên cứu bài học đối với lớp 10 để trao đổi về phương pháp dạy học chương trình
GDPT 2018 hệ GDTX. Xây dựng kế hoạch ôn thi Tốt nghiệp THPT 2023, bồi dưỡng
học viên giỏi, bồi dưỡng học viên yếu và thực hiện theo kế hoạch19.
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19 Ôn tốt nghiệp 400 tiết (2 giai đoạn), trong đó Toán 120 tiết, Ngữ văn 120 tiết, Lịch sử 80 tiết, Địa lý 80 tiết bồi dưỡng
học viên giỏi môn Văn, Toán 4 tiết/tuần/môn, tổng 48 tiết/môn; bồi dưỡng học viên yếu khối 10 với tổng thời lượng 40 tiết/năm học,
trong đó Toán 20 tiết, Ngữ văn 20 tiết.

20 THPT số 1 Mường Khương: Nhà trường Xây dựng kế hoạch quản lý, sử dụng tài sản, thiết bị dạy học và phòng học bộ
môn năm học 2022 - 2023 (số 58/KH-THPTS1.MK, ngày 10/9/2022) có mở sổ sách theo dõi tài sản, ghi tăng, giảm tài sản, TBDH
hàng năm theo quy định và giao trách nhiệm cụ thể cho một số cá nhân quản lý tài sản, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học. Các TCM và
giáo viên đều có kế hoạch khai thác, sử dụng TBDH; việc sử dụng được lập sổ theo dõi cụ thể, có kiểm tra, ký xác nhận của Lãnh
đạo nhà trường. Giáo viên đăng kí mượn TBDH vào thứ 7 hàng tuần thông qua phần mềm đăng kí trực tuyến bằng google Trang tính.
Qua việc đăng ký qua phần mềm trực tuyến cho thấy giáo viên thực hiện việc sử dụng TBDH theo kế hoạch, ký mượn trả thiết bị
theo quy định (năm học 2022 - 2023 giáo viên đã thực hiện 45 lượt mượn đồ dùng và TBDH (không tính lượt mượn máy chiếu và
màn hình New line, bảng tương tác).

THCS Thanh Bình: Nhà trường đã ban hành văn bản để quản lý, sử dụng thiết bị, thư viện: Quyết định về việc ban hành quy
định quản lý, khai thác, sử dụng tài sản, thiết bị dạy học trường TDTBT THCS Thanh Bình ( số 42a/QĐ-THCS ngày 15/9/2022); Kế
hoạch sử dụng và quản lý thiết bị dạy học năm 2022-2023 ( số 43b/KH-THCS ngày 16/9/2022); kế hoạch hoạt động thiết bị (số 44a/
KHTB ngày 12/9/2022); Kế hoạch bảo quản,sửa chữa, mua sắm csvc, thiết bị dạy học năm 2022-2023 (số 44/KH-THCS ngày
19/9/2022); Kế hoạch hoạt đông thư viện (số 44/KHTV  ngày 12 tháng 9 năm 2022). Hồ sơ quản lý thiết bị, thư viện gồm: Sổ tài sản
năm 2021( Ban hành kèm theo thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của bộ tài chính); Sổ quản lý thiết bị giáo dục; Sổ
theo dõi sử dụng thiết bị dạy học (Tổ xã hội, Tổ tự nhiên); Sổ theo dõi mượn trả phòng học bộ môn( lý - công nghệ, hóa - sinh, Tin
học..); Hồ sơ thư viên: Sổ đăng ký tổng quát; Sổ đăng ký sách giáo khoa; Sổ đăng ký cá biệt ( ch tham khảo, sách nghiệp vụ, sách
thiếu nhi); Sổ theo dõi báo tạp chí; Sổ mượn sách của học sinh; Sổ mượn sách của giáo viên; Sổ theo dõi sử dụng sách giáo khoa; Sổ
thống kê bạn đọc; Quyết định thành lập tổ cộng tác viên thư viện (số 47/QĐ-THCS.TB ngày 15/9/2022); Biên bản kiểm kê sách;
Biên bản thanh lý sách; Phiếu nhập kho sách thư viện; Danh mục sách (sách tham khảo, sách nghiệp vụ, sách thiếu nhi); Thư mục
sách. - Thiết bị, đồ dùng được giáo viên sử dụng thường xuyên. Các phòng học bộ môn, thư viên sạch sẽ, sắp xếp gọn gàng.

Trung tâm liên kết với trường Trung cấp Cộng Đồng Hà Nội tổ chức cho học viên
đăng ký học nghề trình độ Trung cấp (87 học viên), liên kết với trường Cao đẳng Lào
Cai mở 01 lớp Hàn với 42 học viên, phối hợp với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, Trạm
thú y huyện tổ chức mở 3 lớp nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn có nhu cầu học
nghề.

Tổ kiểm tra dự giờ 02 tiết (Ngữ văn, Toán lớp 10A), kết quả: đa số học viên hiểu
bài (môn Ngữ văn khảo sát đạt 36/43=83% từ trung bình trở lên). Tuy nhiên, hình thức
giao nhiệm vụ cho học sinh chưa sinh động, hấp dẫn; việc phát hiện kịp thời những khó
khăn của học viên để hỗ trợ còn hạn chế; môn Toán kết quả khảo sát 46,5% học viên
điểm dưới trung bình.

2.5. Công tác quản lý sử dụng cán bộ, công chức, viên chức

Các trường, Trung tâm phân công nhiệm vụ cho giáo viên phù hợp chuyên môn
được đào tạo và điều kiện thực tế của trường; chú trọng công tác bồi dưỡng đội ngũ.

Tuy nhiên, còn một số cơ sở giáo dục thiếu CBQL, giáo viên, nhân viên: Mầm
non Lùng Khấu Nhin thiếu 01 CBQL; Mầm non Thanh Bình thiếu 01 CBQL, 02 giáo
viên; Tiểu học Thanh Bình thiếu nhân viên văn thư; Tiểu học Lùng Khấu Nhin thiếu 04
(01 giáo viên Tin học, 01 Phó Hiệu trưởng, 01 nhân viên văn thư, 01 nhân viên thư
viện); Trường THCS Lùng Khấu Nhin thiếu 3 (01 Phó Hiệu trưởng; 01 giáo viên môn
Toán, 01 nhân viên văn thư). THPT số 1 Mường Khương thiếu 04 giáo viên (Toán 1,
lịch sử 1, Tiếng Anh 02); Trung tâm GDNN-GDTX huyện Mường Khương thiếu nhân
viên Y tế, cấp dưỡng, thủ quỹ.

2.6. Công tác quản lý tài sản, thiết bị dạy học và các nguồn lực tài chính

Các đơn vị có kế hoạch quản lý, sử dụng thiết bị, đồ dùng, đồ chơi; sắp xếp gọn
gàng, giáo viên sử dụng thường xuyên, có ghi chép trong sổ sách quản lý20.

Tuy nhiên, các cấp học thiếu đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu theo quy
định; một số thiết bị được cấp đã cũ, hỏng (THPT số 1 Mường Khương: máy tính được
cấp từ năm 2014 chỉ còn 12/42 máy sử dụng được (08 máy sử dụng tốt, 04 hoạt động
không ổn định; THCS Thanh Bình: Nhiều đồ dùng, thiết bị dạy học được cấp từ năm
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21 Khối phòng học tập thiếu 03 phòng (Mĩ thuật, Khoa học-Công nghệ,Âm nhạc), Khối phòng hỗ trợ học tập thiếu 04 phòng
(phòng TBGD, tư vấn học đường, Truyền thống, Đội thiếu niên), Khối phụ trợ thiếu 05 phòng (Phòng họp chuyên môn, phòng y tế,
nhà kho (tạm) phòng nghỉ GV),  Khối phục vụ sinh hoạt thiếu 06 phòng (Nhà bếp 1, Nhà ăn 1( Tạm đã xuống cấp không an toàn),
Phòng quản lý HS BT 1; nhà ở nội trú 02, phòng sinh hoạt chung 01),  Khu sân chơi, TDTT: Sân thể dục 01; nhà đa năng 01, Nhà
Tắm, nhà vệ sinh: 01 nhà. 

22  Mầm non Thanh Bình: Kinh phí được xét hỗ trợ học sinh = 810.648.000đ. Cụ thể: Chế độ NĐ 57 dân tộc ít người: 47 trẻ x
447.000 x 12 tháng = 252.108.000đ. Chế độ ăn trưa NĐ105 = 171 trẻ x 160 x 9 tháng = 246.240.000đ, NQ 29 = 06 trẻ x 160 x 9
tháng = 8.640.000đ, NQ 09 = 74 trẻ x160 x 9 tháng = 106.560.000đ. Hỗ trợ chi phí học tập 146 x 150.000 x 9 tháng = 197.100.000đ.
Các chế độ được chi trả đầy đủ theo kế hoạch đã phê duyệt cấp có thẩm quyền.

Mầm non Lùng Khấu Nhin: Chế độ ăn trưa theo NĐ 105: 206 trẻ, NQ 29: 49 trẻ; Hỗ trợ chi phí học tập NĐ 81: 206 trẻ;
Khuyết tật: 0. Tổ chức xét duyệt các chính sách hỗ trợ học sinh: Chế độ ăn trưa theo NĐ 105: 206 trẻ, NQ 29: 49 trẻ; Hỗ trợ chi phí
học tập NĐ 81: 206 trẻ. Kinh phí được phân bổ năm 2022: 626.600.000đ, trong đó kinh phí hỗ trợ học sinh: 636.600.000đ; Kinh phí
đã thực hiện 5 tháng đầu năm 2022: 350.760.000 triệu đồng, kinh phí thực hiện hỗ trợ học sinh thực hiện đến tháng 05/2022,cho số
học sinh 204 trẻ (ăn trưa), chi phí học tập số tiền 150.000.000đồng, kinh phí còn dư: 285.840.000 đồng, số còn phải chi đến tháng
12/2022, số tiền đủ để chi trả chế độ cho trẻ.

23 Theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở
giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo
dục, đào tạo (NĐ 81); đã thực hiện chi trả học kỳ 2 năm học 2021-2022, học kỳ 1 năm học 2022-2023 đã lập danh sách nộp PGD 245
học sinh, đang chờ quyết định của UBND huyện; theo Nghị định số 57/2017/ NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chính
sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người đang học tập tại
các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (NĐ 57): có 67 học sinh.

2002 đã cũ, hỏng chưa được thay thế; hóa chất hết hạn sử dụng chưa được thanh lý);
Tiểu học Thanh Bình: Thiếu 18 phòng21, diện tích đất Điểm trường chính chật hẹp;
THCS Thanh Bình: phòng học bộ môn xuống cấp, cần được tu sửa; đường lên trường
hẹp, sân chơi, bãi tập hẹp, chưa bằng phẳng; Trung tâm GDNN-GDTX huyện Mường
Khương thiếu ký túc xá, nhà ăn, phòng học, phòng bộ môn.

Thực hiện chế độ học sinh: Mầm non: Hội đồng thực hiện xét duyệt chế độ chính
sách cho học sinh đảm bảo công khai, đúng đối tượng22; Tiểu học Thanh Bình: Thành
lập hội đồng, tổ chức xét duyệt các chế độ cho học sinh23; TH&THCS Tung Chung Phố
tham mưu, huy động sự đóng góp ủng hộ của xã hội để tổ chức bữa ăn trưa cho 100%
học sinh của nhà trường (gồm học sinh được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước và học sinh
không được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước); THCS Lùng Khấu Nhin: Thực hiện đúng các
chính sách hỗ trợ cho học sinh: Chế độ hỗ trợ chi phí học tập theo NĐ 81 là 239 học
sinh, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh dân tộc rất ít người theo NĐ 57 là 12 học sinh.

B. KẾT LUẬN

I. Ưu điểm

1. Đối với phòng GD&ĐT

1.1. Phòng GD&ĐT đã chủ động tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện ban
hành các văn bản triển khai Đề án 06 của Tỉnh ủy và đã đạt được một số kết quả sau gần
02 năm tổ chức triển khai thực hiện; tham mưu UBND huyện ban hành các văn bản chỉ
đạo thực hiện nhiệm vụ năm học; huy động nhiều nguồn lực đầu tư cho phát triển giáo
dục; thực hiện có hiệu quả công tác xã hội hoá giáo dục; phối hợp chặt chẽ với các
phòng, ban, các tổ chức, đoàn thể để tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ giáo dục.

1.2. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện Đề án 06 và nhiệm vụ trọng
tâm năm học cụ thể với từng cấp học, hoạt động dạy học đi vào nền nếp ngay từ đầu năm
học.

1.3. Chất lượng giáo dục toàn diện có chuyển biến rõ rệt.
1.4. Nhiều trường có cảnh quan trường, lớp xanh, sạch, đẹp, môi trường giáo dục

tốt.

2. Đối với các cơ sở giáo dục được kiểm tra
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2.1. Hiệu trưởng, Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX huyện Mường Khương đã
chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 với
các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể phù hợp với đặc điểm từng đơn vị nhằm nâng
cao chất lượng giáo dục toàn diện.

2.2. Nền nếp hoạt động chuyên môn, nền nếp bán trú và hoạt động trong các nhà
trường từ đầu năm học được duy trì ổn định, cảnh quan trường lớp cơ bản sạch, gọn
gàng.

2.3. Các trường được kiểm tra đã tham mưu kịp thời với cấp uỷ Đảng, chính
quyền địa phương để tăng cường sự ủng hộ thực hiện các hoạt động giáo dục của trường.

II. Tồn ta ̣i, ha ̣n chê,́ khó khăn

1. Đối với phòng GD&ĐT

1.1. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện Đề án 06 và một số mô hình giáo dục
còn có nhiệm vụ, nội dung chưa thực sự quyết liệt (mô hình trường bán trú dân nuôi-
lương thực cho em; trường bán trú tự quản- giúp nhau cùng tiến bộ; kế hoạch xây dựng tủ
sách cho học sinh vùng cao); mục tiêu 80% thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ giáo dục
phổ thông và tương đương; công tác phân luồng sau tốt nghiệp THCS năm 2022 còn hạn
chế.

1.2. Tại thời điểm kiểm tra, còn thiếu 14 CBQL theo chỉ tiêu giao. Hiện nay, toàn
ngành còn trên 20% giáo viên chưa đạt chuẩn theo Luật Giáo dục 2019 (Mầm non: 17
giáo viên; Tiểu học: 223 giáo viên; THCS: 23 giáo viên. Tham mưu cho UBND huyện
hợp đồng giáo viên còn chưa kịp thời.

1.3. Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục năm 2023 còn chậm, chưa đảm bảo
thời gian theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT, kế hoạch tiếp xúc, đối thoại chưa nêu cụ thể nội
dung các cuộc tiếp xúc đối thoại cấp phòng, cấp trường; chưa đủ hồ sơ theo quy định với
cuộc tiếp xúc, đối thoại đã tổ chức.

1.4. Còn 14/16 Trung tâm học tập cộng đồng chưa có phòng riêng, thiếu cơ sở vật
chất, tổ chức các hoạt động của trung tâm còn hạn chế.

1.5. Phòng GD&ĐT và các cơ sở giáo dục chưa được giao đủ kinh phí chi thường
xuyên theo định mức biên chế ngay từ đầu năm ngân sách theo Nghị quyết số 28 của Hội
đồng nhân dân tỉnh; chưa được giao kinh phí hỗ trợ 25.000 đồng/dân số và kinh phí sửa
chữa trường lớp theo NQ 28 và NQ 41 của HĐND tỉnh; việc xây dựng kế hoạch và thực
hiện mua sắm thiết bị của huyện năm 2022 chưa đảm bảo tiến độ.

2. Đối với các cơ sở giáo dục được kiểm tra

2.1. Công tác kiểm tra nội bộ ở một số đơn vị còn hạn chế (trường Mầm non
Thanh Bình, trường THCS Lùng Khấu Nhin, trường THCS Thanh Bình, Trung tâm
GDNN-GDTX huyện Mường Khương); triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật còn hạn
chế ở trường THCS Lùng Khấu Nhin, THCS Thanh Bình.

2.2. Việc thực hiện quy chế chuyên môn, thực hiện nội dung, chương trình, kế
hoạch giáo dục:

- Duy trì số lượng học sinh còn hạn chế, còn học sinh, học viên bỏ học: THCS
Thanh Bình 02 học sinh; THCS Lùng Khấu Nhin 07 học sinh bỏ học trong hè; THPT số
1 Mường Khương 12 học sinh; Trung tâm GDNN-GDTX huyện Mường Khương 08 học
viên, tính cả học viên trúng tuyển không ra lớp là 29 học viên.
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- Đổi mới phương pháp dạy học ở một số tiết còn hạn chế (Mầm non Lùng Khấu
Nhin, tiết dự giờ lớp 3, 5 trường Tiểu học Lùng Khấu Nhin; tiết dự giờ lớp 7A, 7B, 9B
trường THCS Lùng Khấu Nhin; tiết Toán lớp 10 Trung tâm GDNN-GDTX huyện
Mường Khương); chưa có điểm kiểm tra thường xuyên một số lớp, môn; chưa có kế
hoạch sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học cấp trường (Trường THCS Lùng
Khấu Nhin). 

2.3. Các đơn vị được kiểm tra: Thiếu đồ dùng, đồ chơi, thiết bị tối thiểu theo quy
định; một số đơn vị thiếu cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, thiếu phòng học, phòng
chức năng (cụ thể ở mục 3.5; 3.6).

C. YÊU CẦU ĐỐI VỚI PHÒNG GD&ĐT HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG VÀ

CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TRA

I. Đối với phòng GD&ĐT huyện Mương Khương

1. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện khắc phục các tồn tại, hạn chế nêu trên, báo cáo Sở
GD&ĐT trước ngày 05/12/2022.

2. Tham mưu UBND huyện Mường Khương:

2.1. Rà soát một số mục tiêu của Đề án để điều chỉnh phù hợp; tiếp tục tham mưu,
chỉ đạo, triển khai thực hiện Đề án 06; mở rộng diện tích, xây dựng phòng học, phòng
chức năng cho các nhà trường còn thiếu; tham mưu điều chỉnh kế hoạch số 127/KH-
UBND ngày 26/4/2021 của UBND huyện Mường Khương quy định có đủ phòng học
đảm bảo diện tích đáp ứng tối đa số học sinh/lớp đối với tiểu học và THCS đảm bảo theo
điều lệ trường học quy định; tham mưu ban hành kế hoạch thực hiện Kế hoạch số
305/KH-UBND ngày 12/9/2022 của UBND tỉnh về đầu tư mua sắm thiết bị dạy học tối
thiểu mầm non, phổ thông thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và phổ
cập giáo dục mầm non 4 tuổi trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022-2027 của UBND tỉnh;
trình danh mục mua sắm thiết bị năm 2022; ban hành kế hoạch rà soát trường lớp giai
đoạn 2020-2025 thực hiện Kế hoạch số 316/KH-UBND ngày 07/10/2022 của UBND
tỉnh; triển khai các mô hình giáo dục.

2.2. Tuyển dụng, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, cán bộ quản lý, giáo viên,
nhân viên để đảm bảo chỉ tiêu biên chế cho các cơ sở giáo dục trực thuộc phòng.

2.3. Giao đủ dự toán ngân kinh phí chi thường xuyên ngay từ đầu năm ngân sách
theo định mức biên chế theo NQ 28 của Hội đồng nhân dân cho phòng GD&ĐT và các
cơ sở giáo dục được giao tự chủ tài chính, giao kinh phí hỗ trợ 25.000 đồng/dân số cho
phòng giáo dục để thực hiện các nhiệm vụ quy định theo NQ 28, tăng kinh phí hỗ trợ sự
nghiệp giáo dục để phòng GD&ĐT thực hiện nhiệm vụ giáo dục trên địa bàn.

3. Phân tích, đánh giá, chỉ rõ các nguyên nhân, có giải pháp phù hợp, hiệu quả
việc duy trì số lượng học sinh các cấp, các chỉ số giáo dục, hiệu quả giáo dục, số tuyển
sinh đầu cấp, số cuối cấp học...

4. Tham mưu cho UBND huyện rà soát cơ sở vật chất các trung tâm học tập cộng
đồng, đánh giá thực trạng, hiệu quả, giải pháp khắc phục...

5. Phối hợp với Phòng Tài chính - kế hoạch huyện tăng cường hơn nữa công tác
kiểm tra quản lý tài chính, tài sản, đặc biệt việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho học sinh;
chỉ đạo các cơ sở giáo dục thanh lý tài sản, thiết bị dạy học theo quy định; phối hợp với
Thanh tra huyện xây dựng kế hoạch và tham gia thanh tra hành chính các cơ sở giáo dục
thuộc huyện theo quy định tại Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính
phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục (hiện nay, Thanh tra huyện mới chỉ thanh



13

tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng ngân sách và các
khoản thu của nhà trường); phối hợp phòng Nội vụ tham mưu cho UBND huyện: chỉ đạo
sớm kiện toàn 14 CBQL còn thiếu cho các đơn vị; sớm thực hiện Chương trình y tế
trường học (theo kế hoạch số 330/KH-UBND, ngày 29/9/2022 của UBND tỉnh Lào Cai
về việc thực hiện Chương trình y tế trường học trong cơ sở giáo dục); rà soát, chi trả kịp
thời các chế độ chính sách đối với đội ngũ, để tạo động lực cho đội ngũ yên tâm công
tác.

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận
thức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, nhân dân để tiếp tục thực hiện,
đóng góp, ủng hộ phát triển giáo dục, thực hiện Đề án 06; thẩm định kỹ hoặc tổ chức
duyệt kế hoạch phát triển giáo dục của các cơ sở giáo dục trên địa bàn; chỉ đạo đổi mới
phương pháp và thực hiện công tác kiểm tra nội bộ ở các cấp học hiệu quả; có các giải
pháp cụ thể để hạn chế thấp nhất học sinh bỏ học.

7. Tiếp tục có các giải pháp hiệu quả để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện,
đặc biệt chất lượng giáo dục ở vùng cao, vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số; chỉ
đạo, động viên 263 giáo viên chưa đạt chuẩn trình độ đào tạo tham gia các chương trình
đào tạo để đạt chuẩn theo Luật Giáo dục 2019; có giải pháp khắc phục tình trạng cán bộ
công chức, viên chức ngành giáo dục nghỉ việc, thôi việc theo văn bản số 4407/UBND-
NC ngày 23/9/2022 của UBND tỉnh (từ đầu năm học tới nay có 14 giáo viên giáo viên,
nhân viên thôi việc).

8. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện mô hình “trường bán trú dân
nuôi- lương thực cho em” và kế hoạch “xây dựng tủ sách dùng chung cho học sinh vùng
cao” đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp, không hình thức.

II. Đôi vơi đơn vi đươc kiêm tra

1. Tổ chức thực hiện khắc phục các tồn tại, hạn chế nêu trên báo cáo Phòng
GD&ĐT (với các trường Mầm non, Tiểu học, THCS), Sở GD&ĐT (với các trường
THPT, Trung tâm GDNN-GDTX huyện) trước ngày 25/11/2022.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 06, thường xuyên rà soát các chỉ tiêu, mục
tiêu để chủ động thực hiện.

3. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động học sinh ra lớp, quan tâm, động viên, khích
lệ học sinh, học viên, tổ chức các hoạt động hấp dẫn, thu hút học sinh, học viên đến
trường học để hạn chế thấp nhất học sinh, học viên bỏ học (Trường THCS Lùng Khấu
Nhin, THCS Thanh Bình, Trường THPT số 1 Mường Khương, Trung tâm GDNN-
GDTX huyện Mường Khương).

4. Hiệu trưởng các trường, Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX huyện Mường
Khương tiếp tục có giải pháp cụ thể để giáo viên thực hiện đổi mới phương pháp giảng
dạy hiệu quả, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

6. Hiệu trưởng, Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX huyện Mường Khương rà
soát việc thực hiện nhiệm vụ về quản lý, khai thác, sử dụng tài sản, thiết bị dạy học theo
Quyết định số 318/QĐ-SGD&ĐT ngày 11/02/2015 của Sở GD&ĐT về việc ban hành
Quy định quản lý, khai thác, sử dụng tài sản, thiết bị dạy học tại các cơ sở giáo dục trên
địa bàn tỉnh Lào Cai, triển khai thực hiện đúng theo quy định.

7. Tổ chức các cuộc kiểm tra nội bộ đảm bảo mục đích, yêu cầu theo chỉ đạo của
Sở GD&ĐT tại văn bản số 1470/SGD&ĐT-TTr ngày 30/8/2019 về việc hướng dẫn công
tác kiểm tra nội bộ trường học.
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8. Trung tâm GDNN-GDTX huyện Mường Khương tích cực tham mưu với
Huyện ủy, HĐND, UBND huyện để giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong triển khai
thực hiện các mục tiêu Đề án và thực hiện các nhiệm vụ năm học.

Trên đây là thông báo kết quả kiểm tra tại phòng GD&ĐT huyện Mường Khương
và 10 cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Mường Khương, Giám đốc Sở GD&ĐT yêu cầu
Trưởng phòng GD&ĐT huyện Mường Khương, Hiệu trưởng các đơn vị được kiểm tra,
Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX huyện Mường Khương nghiêm túc thực hiện./.

 Nơi nhận:
- Các phòng GD&ĐT;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Trung tâm GDNN-GDTX;

- Giám đốc Sở, các Phó Giám đốc;
- Các Phòng thuộc Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT, TTr.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thế Dũng
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