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BÁO CÁO

Tình hình triển khai thực hiện Đề án số 06 “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” năm 2022

Thực hiện Nghị quyết 01-NQ/ĐH ngày 16/10/2020 của Đại hội đại biểu
Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết số 03-
NQ/TU ngày 11/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVI, nhiệm kỳ
2020-2025 về 18 đề a ́n tro ̣ng tâm giai đoạn 2020-2025; Đề án 6 của Tỉnh ủy về
Đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện- nguồn nhân lực-
Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-2025; Nghị quyết số 19-
NQ/TU ngày 01/12/2021 của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh về phương hướng,
nhiệm vụ năm 2022; Chương trình số 99-CTr/TU ngày 05/01/2022 của Tỉnh ủy
về công tác năm  năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 100/KH-
UBND ngày 08/3/2021 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án về Đổi mới,
phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện- nguồn nhân lực- Khoa học
và Công nghệ tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-2025; Kế hoạch số 28/KH-UBND
ngày 25/01/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU ngày
11/12/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai năm 2022 - Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo;
33/KH-UBND ngày 25/01/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án số 06-
ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai năm 2022 - Lĩnh vực Khoa học
và Công nghệ; Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 21/01/2022 của UBND tỉnh về
thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp cho người lao động
tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025” năm 2022 và Kế hoạch số 71/KH-UBND
ngày 23/02/2022 của UBND tỉnh giải quyết việc làm cho người lao động trên
địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở
Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo tình hình
triển khai thực hiện Đề án năm 2022 như sau:

I. Tình hình triển khai đề án

1. Thuận lợi, khó khăn

1.1. Thuận lợi

Việc triển khai thực hiện Đề án 06 đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ:
Trung ương ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về “Đổi mới
căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện
đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội
nhập quốc tế”; Tỉnh ủy Lào Cai ban hành Chương trình hành động số 153-
CT/TU ngày 06/01/2014 thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW; mục tiêu chung
về đổi mới giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, Khoa học và Công
nghệ đã được đưa vào Văn kiện và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ
XVI.
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1 Đề án 1: Phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giai đoạn 2021-2025; Đề
án 2: Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục Mầm non, Phổ thông, GDTX tỉnh Lào
Cai giai đoạn 2021-2025; Đề án 3: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng giáo dục thông minh,
giáo dục STEM, giai đoạn 2021-2025; Đề án 4: Phát triển, nâng cao chất lượng hệ thông trường phổ thông dân
tộc nội trú, bán trú giai đoạn 2021-2025; Đề án 5: Phát triển trường Trung học phổ thông Chuyên tỉnh Lào Cai
giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Đề án 6: Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học
sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2019-2025; Đề án 7: Nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp cho
người lao động tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025; Đề án 8: Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng tiến bộ Khoa học và
Công nghệ để phát triển kinh tế xã hội tỉnh giai đoạn 2021-2025; Đề án 9: Hỗ trợ đổi mới Công nghệ cho các
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lào
Cai, giai đoạn 2021-2025".

Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, tỉnh đối với giáo dục và đào tạo -
nguồn nhân lực - Khoa học và công nghệ; sự phối hợp chặt chẽ các sở, ngành,
địa phương; sự thống nhất trong cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Tỉnh đã
ban hành nhiều cơ chế, chính sách phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy
nghề, khoa học và công nghệ.

Đề án 06 đã được chi tiết hóa thành các Đề án thành phần1 và được cụ thể
hóa thành kế hoạch từng năm và cả giai đoạn để tổ chức triển khai thực hiện
theo chức năng nhiệm vụ và phân công.

Tỉnh đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp đổi mới, thích ứng linh
hoạt trong công tác phòng chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có
việc tái cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng phát
triển hợp lý giữa chiều rộng và chiều sâu đã góp phần tăng cơ hội việc làm,
hướng tới những việc làm bền vững cho người lao động trên địa bàn tỉnh. 

Nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, cha mẹ học sinh đồng tình,
ủng hộ cao. Sự thống nhất, đồng thuận, quyết tâm cao của toàn ngành giáo dục -
đào tạo, Lao động Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ trong triển
khai, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án 06.

1.2. Khó khăn, vướng mắc

Nhu cầu kinh phí thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của đề án thì lớn,
Trung ương không có cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ cho các tỉnh miền núi,
vùng cao. 

Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, nhất là ở vùng cao còn nhiều khó khăn
(thiếu phòng học, phòng học bộ môn, thiết bị ngoại ngữ, tin học...)

Đầu năm 2022 tình hình dịch bệnh Covid -19 tiếp tục có diễn biến phức
tạp, đặc biệt là từ sau nghỉ Tết Nguyên đán, dẫn đến các hoạt động giáo dục trục
tiếp phải chuyển sang trực tuyến; việc tư vấn tuyển sinh đào tạo nghề, tổ chức
các phiên giao dịch việc làm bị ảnh hưởng một phần; các hoạt động sản xuất,
kinh doanh, giao thương của doanh nghiệp bị thu hẹp hoặc dừng sản xuất, do đó
đặt hàng đào tạo nghề và tuyển dụng lao động giảm.

Đề án 6 gồm 3 lĩnh vực: Lĩnh vực giáo dục và đào tạo (Sở Giáo dục và Đào
tạo chủ trì); lĩnh vực nguồn nhân lực (Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ
trì); lĩnh vực khoa học và công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì) nên việc
tổng hợp, báo cáo kịp thời gặp khó khăn, mặc dù công tác phối hợp giữa 3 Sở rất
chặt chẽ.
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2 Nghị quyết số 26-NQ/TU ngày 07/02/2022 về Chiến lược phát triển nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai đến
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Nghị quyết số 27, 28, 29/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020, Nghị quyết số
12/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021, Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 19/6/2022, Nghị quyết số
7,8,9,11/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh; Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 09/3/2021, Kế
hoạch số 287/KH-UBND ngày 02/7/2021, Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 03/2/2021, Kế hoạch số 103/KH-
UBND ngày 9/3/2021, Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 14/4/2021, Kế hoạch số 331/KH-UBND ngày
23/8/2021, Kế hoạch số 28, 33/KH-UBND ngày 25/01/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU
ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai năm 2022 - Lĩnh vực GD&ĐT - Khoa học và Công nghệ; Kế hoạch số
23/KH-UBND ngày 21/01/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp
cho người lao động tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025” năm 2022; Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 23/02/2022
của UBND tỉnh giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2022; Kế hoạch số
185/KH-UBND ngày 10/5/2022 về triển khai thực hiên Đề án ”Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm
2025” và năm 2022; Quyết định số 886/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 của UBND tỉnh thành lập Hội đồng thẩm
định định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo, áp dụng trong lĩnh vực GDNN trên địa bàn tỉnh.

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Triển khai thực hiện Đề án 06 của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh đến
nay tỉnh đã ban hành 10 Nghị quyết, cơ chế, chính sách và các kế hoạch, văn
bản chỉ đạo hằng năm2. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị
theo chức năng nhiệm vụ để thực hiện Đề án. 

Công tác tham mưu, tổ chức thực hiện đã bám sát mục tiêu Đề án 06 của
Tỉnh ủy, các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Quyết định số 3499/QĐ-UBND ngày
01/12/2021 của UBND tỉnh và điều kiện thực tế của địa phương; các huyện, thị
xã, thành phố đã chủ động xây dựng và ban hành các chỉ thị, nghị quyết, chương
trình, kế hoạch để triển khai thực hiện; đồng thời, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền
các xã, phường, thị trấn phát động phong trào thi đua trong nhân dân nhằm đạt
các mục tiêu Đề án. Tạo sự thống nhất, đồng thuận, quyết tâm cao trong triển
khai, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án.

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

Việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập, tuyên truyền, thực hiện Đề án
06 được kịp thời, nghiêm túc đã tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức của cán bộ,
đảng viên, nhân dân về tầm quan trọng, nhiệm vụ thực hiện Đề án. Tạo sự đồng
thuận, thống nhất của cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân, từ đó
tạo động lực mạnh mẽ tổ chức thực hiện Đề án góp phần quan trọng nâng cao dân
trí, góp phần xóa đói, giảm nghèo phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch chi tiết với nhiều giải
pháp, chủ động, tích cực, sáng tạo. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức
đoàn thể chính trị - xã hội tích cực tham gia công tác tuyên truyền, vận động và
thực hiện chức năng giám sát. 

Ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt
động tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng và
Nhà nước, các định hướng và nhiệm vụ chủ yếu của ngành: Mở chuyên mục
Giáo dục Lào Cai phát sóng hằng tháng trên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh.
Sở GD&ĐT đã phối hợp tốt để cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn,
báo chí Trung ương và địa phương đã góp phần làm chuyển biến nhận thức của
các cấp lãnh đạo và nhân dân về sự nghiệp giáo dục của tỉnh; đặc biệt, ngành
giáo dục đã tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân thực hiện đổi mới
giáo dục. 
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Chủ động phối hợp với các Sở, ngành có liên quan để tham mưu cho
UBND tỉnh kế hoạch thực hiện đề án, đặc biệt là ưu tiên đầu tư, huy động các
nguồn lực xã hội, lồng ghép các nguồn vốn, chương trình, dự án. Năm 2022 Sở
Giáo dục và Đào tạo đã thành lập đoàn kiểm tra và làm việc với huyện Bảo Yên
và huyện Mường Khương về thực hiện Đề án 6.

Hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố chủ động khảo sát nhu cầu và xây
dựng kế hoạch đào tạo năm 2022 gắn với giải quyết việc làm; chỉ đạo, đôn đốc
các cơ sở GDNN, các trường, trung tâm chủ động triển khai kế hoạch tư vấn,
tuyển sinh, đào tạo. Chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đẩy mạnh công tác
tư vấn, giới thiệu việc làm qua các trang mạng xã hội và hỗ trợ kịp thời cho các
lao động thất nghiệp.

II. Kết quả thực hiện Đề án

1. Kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án

1.1. Lĩnh vực giáo dục

1.1.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu

Thực hiện các chỉ tiêu kế đạt 100% kế hoạch giao. Tỷ lệ huy động trẻ nhà
trẻ đạt 31%; huy động trẻ mẫu giáo đạt 98% (riêng mẫu giáo 5 tuổi đạt 99,9%);
huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 99,9%; học sinh hoàn thành chương trình TH
học lên lớp 6 đạt 99%...

Công tác phổ cập giáo dục tiếp tục được đẩy mạnh, duy trì vững chắc ở
100% xã, phường, thị trấn và 9/9 huyện, thị xã, thành phố: có 152/152 xã đạt
chuẩn PCGDTH mức độ 3; 71 xã đạt chuẩn PCGDTHCS mức độ 3 và 152 xã
đạt chuẩn XMC mức độ 2; từ năm 2021 đến nay đã mở được 42 lớp xóa mù chữ
và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ cho 929 học viên, trong đó đã nghiệm thu
được 23 lớp với 473 học viên.

Tích cực triển khai xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia gắn với xây
dựng Nông thôn mới, đến nay có 398 trường, đạt 66% (tăng 8 trường, tăng 2,
05% so với năm 2021)

(Có phụ biểu chi tiết đính kèm)

1.1.2. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ năm 2022

a) Phát triển quy mô, mạng lưới trường, lớp hợp lý đáp ứng tốt nhu
cầu học tập của nhân dân

Đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 366/KH-UBND
ngày 06/10/2022 về tiếp tục rà soát, sắp xếp truongf, lớp đối với giáo dục mầm
non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn
2022-2030, tập trung: giảm, xóa, gộp điểm trường, giảm lớp, giảm học sinh ở
điểm trường lẻ, tăng số học sinh ở trường chính, tăng số học sinh/lớp để tập
trung đầu tư; gắn sắp xếp trường, lớp với thực hiện tinh, giản biên chế, đáp ứng
tốt nhu cầu học học tập của nhân dân, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Trong năm 2022, tiếp tục sáp nhập được 06 trường thành 03 trường; sáp
nhập (gộp) 19 điểm trường mầm non và tiểu học; xóa 72 điểm trường; đưa 2.233
học sinh lớp 3, 4, 5 ở điểm trường về học tại trường chính.
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3. Mầm non đạt 93,3%  (trên chuẩn: 48,12%), đang đào tạo 4,82%); Tiểu học đạt 60,12%  ( trên chuẩn:
0,91 %), đang đào tạo 21,48%. THCS đạt 90,53% ( trên chuẩn 2,12%), đang đào tạo 21,48%. THPT đạt 100% 
(Trên chuẩn 21,5%), đang đào tạo 21,48%. Dự kiến đến hết năm 2024 sẽ hoàn thành việc nâng chuẩn trình độ
giáo viên theo Luật Giáo dục 2019 (Mục tiêu tại Nghị định 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy
định lộ trình thực hiện nâng chuẩn trình độ giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở- hoàn thành năm 2030).
Tiêu chuẩn chức danh CBQL:  Trình độ LLCT: 86% (Mục tiêu đến năm 2025 là 100%); Chức danh nghề nghiệp
giáo viên hạng II: 49,9% (Mục tiêu đến năm 2025 là 52%).

4.  Tiểu học 101 chỉ tiêu (Tiểu học các môn 41, Âm nhạc 11, Mỹ thuật 6, Tiếng Anh 27, Tin học 17);
THCS 75 chỉ tiêu (Toán 15, Ngữ văn 8, Âm nhạc 9, Tiếng Anh 20, Tin học 23); THPT 24 chỉ tiêu (Toán 9,
Tiếng Anh 6, Tin học 9). 

Về phát triển quy mô trường, lớp, học sinh: Năm học 2022-2023, toàn
tỉnh có 612 trường, 8.197 lớp với 229.503 học sinh (so với năm học 2021-2022
tăng 3.817 học sinh), chia ra: Mầm non 197 trường, 2.358 nhóm/lớp, 57.397 trẻ;
Tiểu học 182 trường, 3.423 lớp, 86.094 học sinh (giảm 77 lớp, tăng 750 học
sinh); THCS 187 trường, 1.745 lớp, 59.287 học sinh (tăng 29 lớp, 1.164 học
sinh); THPT 36 trường, 572 lớp, 22.660 học sinh (tăng 19 lớp, 1.113 học sinh);
Trung tâm GDNN&GDTX 10 trung tâm, 99 lớp, 4.065 học viên (tăng 5 lớp, 808
học viên).

b) Phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo

dục

Chỉ đạo tổ chức rà soát, bố trí, sắp xếp, sử dụng hợp lý đội ngũ CBQL,
giáo viên trên cơ sở thực trạng mạng lưới trường lớp và từng bước khắc phục
tình trạng thiếu giáo viên (đặc biệt là các môn tiếng Anh, Tin học, Âm nhạc, Mỹ

thuật). Cơ cấu đội ngũ đã được Sở GD&ĐT và UBND các huyện, thị xã, thành
phố rà soát, sắp xếp lại, đảm bảo không thiếu cục bộ, ưu tiên biên chế để tuyển
dụng các môn còn thiếu theo Chương trình giáo dục phổ thông mới. Chú trọng
công tác bồi dưỡng thường xuyên, năm học 2021-2022 đã bồi dưỡng cho trên
13.800 lượt CBQL, giáo viên, nhân viên về kiến thức chính trị - xã hội, chuyên
môn - nghiệp vụ.

Hết năm học 2021-2022, toàn tỉnh có 57% CBQL, giáo viên, nhân viên là
đảng viên; 80,72% CBQL, giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo và trên chuẩn 
theo Luật Giáo dục năm 2019; 89,5% CBQL đảm bảo yêu cầu về tiêu chuẩn
chức danh, vị trí việc làm; 100% CBQL, giáo viên được đánh giá “Đạt” theo
chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên; 98% CBQL, giáo viên hoàn
thành tốt các nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên, số giáo viên

có chuyên môn giỏi tiếp tục tăng lên. Nâng chuẩn trình độ đào tạo giáo viên các
cấp học theo Luật Giáo dục 2019: Đạt 85% (mục tiêu đến năm 2025 là 95%)3.

Về tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục vào đào tạo năm 2022:
UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 30/5/2022 với tổng
chỉ tiêu tuyển dụng 500 chỉ tiêu (trong đó, Mầm non: 95 chỉ tiêu; Tiểu học 141
chỉ tiêu; THCS192 chỉ tiêu; THPT 62 chỉ tiêu; GDTX 10 chỉ tiêu). Số hồ sơ
đăng ký dự tuyển (tính đến hết ngày 20/7/2022): 440 hồ sơ, trong đó: Mầm non
185 hồ sơ; Tiểu học 41 hồ sơ; THCS 163 hồ sơ; THPT 62 hồ sơ; GDTX 10 hồ
sơ. Số hồ sơ đăng ký dự tuyển thiếu so với chỉ tiêu tuyển dụng theo cơ cấu bộ
môn 200 Chỉ tiêu4.

c) Đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp và phân luồng HS phổ thông
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Thực hiện Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học
sinh trong giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2019-2025
(Quyết định số 2567/QĐ-UBND ngày 18/8/2019 của UBND tỉnh), năm 2021:
THCS, có 66,83% học sinh vào học lớp 10 trường THPT (tăng 1,13% so với
năm 2020); 9,5% vào học trung tâm GDNN & GDTX (tăng 0,7% so với năm
2020); 3,39% vào học Trường Cao đẳng Lào Cai; 1,01% học trung cấp tại các
trường nghề khác; 19,27% học sinh không học tiếp, lao động trực tiếp. THPT có
33,20% học sinh đi học Đại học; học nghề 47,68%, tăng 8% so với 2020; trong
đó 21,60% học Cao đẳng trong và ngoài tỉnh; 13,30% học Trung cấp trong và
ngoài tỉnh; 12,50% học nghề ngắn hạn (3-6 tháng); 0,28% Du học); 19,12%
không học tiếp, tham gia lao động trực tiếp (giảm 12,33 so với năm 2020).  

d) Nâng cao chất lượng giáo dục và dạy học ngoại ngữ; triển khai
chương trình giáo dục phổ thông mới

Chất lượng giáo dục toàn diện và hiệu quả giáo dục tiếp tục có nhiều
chuyển biến rõ và toàn diện, vững chắc ở tất cả các cấp học, nhất là vùng cao,
vùng đồng bào dân tộc thiểu số; có nhiều mô hình và giải pháp đặc thù nâng cao
chất lượng giáo dục. Tỷ lệ duy trì học sinh đi học các cấp học (Mầm non 5 tuổi
99,8 %, Tiểu học 99,9%, THCS 98,4%%), tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần
(Mầm non 5 tuổi 95,6 %, Tiểu học 98,5%, THCS 98,2%%, THPT 98,3%).

Chú trọng giáo dục toàn diện, rèn kỹ năng sống, lý tưởng, hoài bão cho
học sinh, gắn giáo dục hội nhập với việc gữi gìn, phát huy bản sắc văn hóa các
dân tộc; bồi dưỡng, phát hiện học sinh giỏi, học sinh năng khiếu và nghiên cứu
khoa học, kết quả:

- Thi tốt nghiệp THPT hằng năm đạt kết quả cao và ổn định, tỷ lệ tốt
nghiệp năm 2021 đạt 99,26%, điểm trung bình thi toàn tỉnh đạt 6,455 điểm, tăng
0,145 điểm so với năm 2020, xếp thứ 24/63 tỉnh, thành phố, xếp thứ nhất trong
các tỉnh miền núi phía Bắc. Năm 2022 tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 99,57% (tăng
0,31%), điểm trung bình thi toàn tỉnh đạt 6,547 điểm, tăng 0,092 điểm so với
năm 2022, xếp thứ 17/63 tỉnh, thành phố (tăng 07 bậc so với năm 2021).

- Thi học sinh giỏi THCS cấp tỉnh năm 2022 đạt 403 giải, trong đó: 19
Giải Nhất, 91 Giải Nhì; 124 Giải Ba; 169 Giải Khuyến khích; bậc THPT có 768
giải, trong đó: 35 Giải Nhất, 176 Giải Nhì, 245 Giải Ba, 312 Giải Khuyến khích.

- Thi học sinh giỏi quốc gia: Năm 2021, Lào Cai có 48 học sinh đạt giải
(Nhì: 09; Ba: 17; KK: 22); có 01 học sinh được lọt vào vòng dự tuyển tham gia
dự thi quốc tế. Năm 2022 có 46/68 học sinh dự thi đạt giải, trong đó, có 12 giải
Nhì, 17 giải Ba và 17 giải Khuyến khích, trong đó, có 3 học sinh  trường THPT
Chuyên được lựa chọn tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Olimpic năm 2022 (đây là
năm có số giải chính thức cao nhất, đạt 29 giải tăng 3 giải so với năm học 2020-
2021, số học sinh thi chọn đội tuyển Olimpic cao nhất); duy trì ở vị trí thứ 4
trong 15 tỉnh trung du miền núi phía Bắc; xếp thứ nhất trong Cụm thi đua (theo
thứ tự các tỉnh có tổng số giải); 02 học sinh lọt vòng 2 kì thi chọn đội tuyển quốc
gia dự thi Olympic quốc tế môn Sinh học và môn Hóa học.

- Thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, tiếp tục khẳng định là
tỉnh trong top đầu, năm 2022 có 02/02 dự án tham gia đều đoạt giải (01 giải
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5 Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” nhiều năm lọt tốp 20 toàn quốc, năm 2021 đoạt giải
Ba toàn quốc; Cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” dành cho GV, HS cấp THCS và THPT, 5 năm liền
là đơn vị trong tốp 10 (xếp thứ 6/10 năm 2018, xếp thứ 4/10 năm 2021) đạt nhiều giải cao và có học sinh tham gia
đông nhất, tổng số đạt 8 giải Nhất (5 học sinh, 3 giáo viên), 36 giải Nhì, 47 giải Ba, 115 giải Khuyến khích.  

Thi Trạng nguyên tiếng Việt cấp quốc gia đoạt 21 giải, trong đó, có 1 giải Thám hoa và 6 giải Nhất, 4
giải Nhì, 8 giải Ba, 2 giải khuyến khích; thi An toàn giao thông cấp quốc gia đạt 1 giải đặc biệt, 2 giải Nhất, 1
giải Nhì. Giải nhất toàn đoàn tại Đại hội thể dục- thể thao tỉnh Lào Cai lần thứ 7 năm 2022.

Nhất và 01 giải Nhì), là năm thứ 8 liên tiếp tỉnh Lào Cai giành được giải cao,
trong đó giải nhất được tham dự cuộc thi nghiên cứu khoa học quốc tế tại Mỹ và
đạt giải Ba chuyên đề; đạt 01 huy chương vàng và 01 huy chương đồng tại cuộc
thi sáng tạo trẻ Châu Á tổ chức tại Malaysia; 01 huy chương vàng Hội thi sáng
tạo quốc tế và Olympic tổ chức tại Hàn Quốc; 01 huy chương Bạc cuộc thi “Đổi
mới và sáng tạo Châu Âu” cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi
nghiệp năm 2021” đoạt giải Khuyến khích; cuộc thi “Thiết kế đồ hoạ thế giới”
lọt tốp 5 toàn quốc. Tham gia và đạt giải các cuộc thi khác do Bộ Giáo dục và
Đào tạo tổ chức5.

Cùng với nhiệm vụ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin - chuyển đổi
số, nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ  là một nhiệm vụ quan trọng, là
một trong các giải pháp có tính đột phá, UBND tỉnh đã chỉ đạo, triển khai Đề án
dạy và học ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục
thường xuyên giai đoạn 2021-2025. Từ năm học 2022-2023, đảm bảo 100% học
sinh lớp 3 được học ngoại ngữ theo chương trình ngoại ngữ 10 năm của Bộ
GD&ĐT; duy trì 100% học sinh THCS và THPT được học ngoại ngữ theo
chương trình 10 năm.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng dạy và học ngoại
ngữ; đổi mới phương pháp dạy học; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin,
các phần mềm tự học ngoại ngữ; chú trọng thực hành ngoại ngữ; phát triển, nâng
cao chất lượng các Trung tâm ngoại ngữ ngoài công lập, hợp đồng giáo viên
người nước ngoài giảng dạy; thi tuyển sinh vào THPT môn ngoại ngữ; ưu tiên
tuyển sinh học sinh có kết quả học ngoại ngữ tốt; triển khai dạy Toán và một số
môn khoa học tự nhiên bằng ngoại ngữ. 

Kết quả: Điểm thi tốt nghiệp bình quân môn ngoại ngữ năm học 2020-
2021 tăng 4 bậc so với năm học trước; năm 2022 tăng 5 bậc so với năm 2021.
Thi học sinh giỏi quốc gia năm 2022 đạt 14 giải/ 48 giải toàn tỉnh; với chất
lượng giải tăng lên (Giải Nhì 07, giải Ba 04, giải Khuyến khích 3; tăng 6 giải so
với 2020). Học sinh Lào Cai sử dụng tiếng Anh thi nghiên cứu khoa học quốc tế
rất tốt; hàng năm có hằng trăm giải thi tiếng Anh qua mạng.

Chủ động, tích cực triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông
mới: Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 233/KH-UBND về Chương trình,
sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai; kế hoạch đảm
bảo cơ sở vật chất thiết bị dạy học; kế hoạch bồi dưỡng; đảm bảo đội ngũ; thực
hiện biên soạn chương trình giáo dục địa phương; hiện đang tiến hành lựa chọn
bộ sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10 phù hợp với giáo dục Lào Cai; tổ chức
cho toàn bộ cán bộ quản lý, giáo viên nghiên cứu Chương trình giáo dục phổ
thông mới để nắm chắc bản chất và những điểm mới của Chương trình; tập huấn
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6 Cấp mầm non đạt 29,5% số trẻ em được tiếp cận môn Tin học (làm quen với máy tính); cấp tiểu học
đạt 57,5% số học sinh học tự chọn môn Tin học; cấp THCS đạt 96% số học sinh học chính khóa, tự chọn môn
Tin học; cấp THPT có 100% số học sinh được học Tin học. 

cho CBQL, giáo viên trực tiếp dạy học lớp 3, lớp 7 và lớp 10; tổ chức biên soạn
thẩm định và trình phê duyệt tài liệu giáo dục địa phương theo đúng quy định;
trình UBND tỉnh giao kinh phí mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu theo Thông tư
của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

e) Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy, học và quản lý giáo dục

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin - chuyển đổi số là một trong 3
giải pháp có tính đột phá. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thực
hiện Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 07/5/2018 của UBND tỉnh về phát triển,
ứng dụng công nghệ thông tin ngành giáo dục giai đoạn 2018-2025. Hiện nay,
toàn tỉnh có 509 trường/612 trường với 145.550/222.850 học sinh và trẻ em
được tiếp cận, học tập môn Tin học6.

Cơ sở hạ tầng, thiết bị kỹ thuật: Các cơ quan quản lý giáo dục được trang
bị đủ máy tính, hạ tầng CNTT để quản lý, chỉ đạo, điều hành trên nền tảng số.
Các cơ sở giáo dục đã được đầu tư máy tính, đường truyền Internet và các thiết
bị để thực hiện quản lý và một số hoạt động dạy học trên nền tảng số.

Đội ngũ giáo viên, kỹ thuật viên: Hàng năm được bổ sung, cử đi đào tạo,
bồi dưỡng về tin học nên cơ bản đáp ứng được yêu cầu về ứng dụng CNTT và
chuyển đổi số trong công tác quản lý, tổ chức dạy học.

Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý, điều hành,
tổ chức giáo dục và giảng dạy

- Trong quản lý, điều hành: 100% các cơ sở giáo dục đang sử dụng phần
mềm quản lý nhà trường (miễn phí) để quản lý, số hóa thông tin về trường, lớp,
học sinh, đội ngũ, cơ sở vật chất,...; quản lý hồ sơ điện tử của học sinh, giáo
viên; triển khai hồ sơ điện tử; đã số hóa thông tin 612 trường học; thông tin
225.404 hồ sơ học sinh; thông tin 17.559 CBQL, giáo viên, nhân viên ngành
Giáo dục; thực hiện quản lý hồ sơ công việc trên phần mềm Quản lý văn bản và
điều hành (VNPT-iOffice); sử dụng địa chỉ email tên miền @laocai.edu.vn để
trao đổi tài liệu; Cổng thông tin điện tử cập nhật các thông tin, hoạt động giáo
dục để tổ chức tuyên truyền; cung cấp dịch vụ công trực tuyến; công khai thông
tin về quy trình, thủ tục, thời gian thực hiện TTHC...

- Trong dạy và học: 100% giáo viên có khả năng ứng dụng công nghệ
thông tin trong dạy học; tổ chức được 3.031 giờ học kết nối, trong đó 640 giờ
học kết nối với Anh, Mĩ, Canada, Thái Lan, Nigienia, Ấn Độ,...; sáng tạo và
khai thác hiệu quả các giải pháp học trực tuyến trong thời gian phòng, chống
dịch Covid - 19 như Shubclassrom, Zoom Cloud Meetting, Microsoft Teams,...;
sử dụng các ứng dụng zalo, email, facebook, Messenger,... để tương tác với học
sinh. Các cơ sở giáo dục tổ chức dạy học môn Tin học cho học sinh đảm bảo
theo đúng chương trình, chú trọng khả năng sử dụng các ứng dụng của công
nghệ thông tin để phục vụ học tập.  

g) Thực hiện xã hội hóa giáo dục, đẩy mạnh hội nhập, hợp tác quốc tế
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Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 20/2017/NĐ-HĐND ngày
08/12/2017, Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 31/8/2022 của HĐND
tỉnh.

Công tác xã hội hóa tiếp tục được cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân
dân đồng tình ủng hộ. Phong trào xã hội chăm lo sự nghiệp giáo dục được đẩy
mạnh, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, hội, các tổ chức kinh tế, xã hội và
nhiều cá nhân tích cực tham gia hỗ trợ các cơ sở giáo dục, vận động trẻ em trong
độ tuổi ra lớp. Nhiều tổ chức cá nhân tặng quà, tiền của, công sức xây dựng
trường, lớp. Nhiều tấm gương hiến đất xây dựng, vận động học sinh vùng cao đi
học, đầu tư xây dựng phòng học. Tổng số ngày công, hiện vật quy ra tiền mặt
ước tính đến hàng tỷ đồng.

Năm học 2022-2023 toàn tỉnh có 14 trường mầm non ngoài công lập, 56
cơ sở nhóm/lớp mầm non tư thục với 244 nhóm/lớp, 4.924 trẻ (tăng 37
nhóm/lớp, 716 trẻ), góp phần quan trọng tăng tỷ lệ trẻ, nhà trẻ ra lớp, giảm bớt
khó khăn về tăng quy mô đối với các trường mầm non công lập; thành lập
trường TH, THCS&THPT Quốc tế Canađa - Lào Cai; 26 Trung tâm Ngoại ngữ
ngoài công lập góp phần thúc đẩy phong trào và nâng cao chất lượng dạy - học
ngoại ngữ.

Công tác hợp tác và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh, nhận thức hội nhập
được nâng lên, tích cực hợp tác, giao lưu với các cơ sở nước ngoài, đẩy mạnh
dạy và học ngoại ngữ; nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ ở TP Lào Cai,
trường chuẩn quốc gia, trường PTDT nội trú. Trong năm 2022 đã tiếp nhận 06
tình nguyện viên người nước ngoài đến dạy ngoại ngữ ở một số cơ sở giáo dục
tỉnh Lào Cai.

h) Tăng cường CSVC đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục

Tỉnh tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư và được lồng ghép với các chương
trình, dự án, xã hội hóa giáo dục. Việc đầu tư được gắn với Đề án rà soát, điều
chỉnh mạng lưới trường, lớp học và chương trình xây dựng nông thôn mới, nhất
là đối với các cơ sở giáo dục ở vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc
biệt khó khăn, trường PTDT nội trú, bán trú.

UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các sở,
ngành và UBND các huyện, thị xã thành phố rà soát quy hoạch lại tổng thể mặt
bằng các cơ sở giáo dục báo cáo UBND tỉnh. Tổng số dự án sau rà soát 250 dự
án với 1.918 phòng học, phòng học bộ môn; 52 nhà hiệu bộ, 26 nhà văn hóa dân
tộc, 27 nhà kho, 1.186 phòng ở học sinh bán trú và công vụ giáo viên, 78 nhà
bếp, nhà ăn, 65 công trình vệ sinh, 21 nhà đa năng. Khái toán kinh phí 3.104.050
triệu đồng (trong đó Chương trình MTQG là 677.400 triệu đồng; Ngân sách tỉnh
2.043.750 tỷ đồng; ngân sách huyện 364.101 triệu đồng; huy động cộng đồng
18.799 triệu đồng).

Tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 76,1% (tăng 1,2% so với năm 2020); tỷ lệ
phòng học/lớp học: Đạt gần 01 phòng/01 lớp học, cơ bản đảm bảo học 02
buổi/ngày. Tích cực chỉ đạo triển khai xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia,
đến nay có 390 trường (đạt 64,78%), trong đó có 28 trường phải đầu tư bổ sung
cơ sở vật chất, đội ngũ để đảm bảo chuẩn theo quy định mới (đã có trong kế
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hoạch đầu tư và bồi dưỡng đội ngũ của tỉnh) tăng 14 trường, tăng 2,28% so với
năm 2020. Môi trường giáo dục, cảnh quan trường, lớp xanh, sạch, đẹp. Hiện có
398 trường, đạt 66% (tăng 8 trường, tăng 2,05% so với năm 2021)

1.2. Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp - phát triển nguồn nhân lực

1.2.1. Phát triển và nâng cao chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Đến hết năm 2022, toàn tỉnh có 14 cơ sở giáo dục nghề nghiệp (01 Phân
hiệu ĐH, 01 Trường Cao đẳng, 01 Trường trung cấp, 10 Trung tâm GDNN-
GDTX và 01 doanh nghiệp có hoạt động GDNN). Trong năm đã thẩm định hồ
sơ và cấp 02 giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động Giáo dục nghề nghiệp
cho Trung tâm GDNN - GDTX thành phố Lào Cai và Trường Trung cấp nghề
nấu ăn - nghiệp vụ du lịch và thời trang Hà Nội.

Tổ chức 02 lớp tập huấn về công tác bảo đảm chất lượng trong cơ sở
GDNN cho 70 người dạy nghề, cán bộ quản lý, nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
tại các Trung tâm GDNN. Xây dựng mới, cập nhật chỉnh sửa bổ sung 08 bộ
chương  trình, giáo trình đào  tạo. 100% các bộ chuẩn đầu ra, chương trình, giáo
trình đào tạo đều có sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình xây dựng, thẩm
định đảm bảo tính phù hợp với thực tế.

Thành lập Đoàn tham dự kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12 năm
2022 tại Vĩnh Long. Kết quả: 01 giải ba (huy chương đồng); 01 giải khuyến
khích (chứng chỉ nghề xuất sắc).

Tổ chức thành công Hội thi thiết bị đào tạo tư làm cấp tỉnh lần thứ 3 năm
2022 và Tham dự Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VII năm 2022
tại Bà Rịa - Vũng Tàu (kết quả: 01 giải ba và 02 giải khuyến khích).

1.2.2. Về giáo dục nghề nghiệp

Lũy kế đến hết 10 tháng đầu năm 2022 tuyển sinh và đào tạo được
9.850/KH 11.000 người đạt 89,5% KH, trong đó trình độ cao đẳng, trung cấp là
3.600/KH 3.850 người đạt 93,5%; sơ cấp và dưới 3 tháng là 6250/KH 7.150
người đạt 91 %. (tăng 1.090 người so với cùng kỳ năm 2021).

Ước thực hiện năm 2022 các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức đào tạo
mới, bồi dưỡng lại cho 12.600/11.000 người, đạt 114,5% KH năm, trong đó
trình độ cao đẳng, trung cấp: 3.620 người; sơ cấp và dưới 3 tháng: 8.980 người.

Lao động nông thôn tham gia học nghề chiếm khoảng 9.960 chiếm
khoảng 79,05%. Lao động là nữ tham gia học nghề là là 5.400 người chiếm
42,86%  trên tổng số người tham gia học nghề; Lao động là người dân tộc thiểu
số tham gia học nghề là 8.290 người chiếm 65,8% trên tổng số người lao động
tham gia học nghề; Lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia học nghề
khoảng 2.480 người chiếm 19,7% trên tổng số người tham gia học nghề; Thanh
niên tham gia học nghề khoảng 9.170 người chiếm 72,8% trên tổng số người
tham gia học nghề.

Lũy kế từ đầu nhiệm kỳ đến hết hết năm 2022 tuyển sinh và đào tạo được
23.230 người/KH 58.000 người đạt 40,1% so với mục tiêu kế hoạch giai đoạn
2021 - 2025 góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 66,7% đạt 95,3% so
với mục tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.
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1.2.2. Về lĩnh vực việc làm

Lũy kế 10 tháng dầu năm 2022: Giải quyết việc làm cho Giải quyết việc
làm mới cho 13.827/13.000 KH, đạt 106,4%KH, Trong đó: giải quyết việc làm
qua vay vốn quỹ quốc gia: 4.730 lao động. có 6750 lao động là nữ, 7200 lao
động là người dân tộc thiểu số. 

Ước thực hiện năm 2022 giải quyết việc làm mới cho 15.223/13.000 KH
đạt 117,1% năm, trong đó lao động nữ là 7.500 người, 6.950 lao động là người
dân tộc thiểu số, khoảng 5.300 lao động được vay vốn Quỹ quốc gia việc làm.

Lũy kế từ đầu nhiệm kỳ đến hết hết năm 2022: Giải quyết việc làm cho
28.507 người/KH 61.000 người, đạt 46,7% KH giai đoạn 2021-2025. 

1.3. Lĩnh vực khoa học và công nghệ

1.3.1. Đề án đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng tiến bộ Khoa học và

Công nghệ để phát triển kinh tế xã hội tỉnh giai đoạn 2021-2025 

Cơ bản đã triển khai thực hiện theo đúng định hướng mục tiêu, nhiệm vụ
đề án đặt ra. Các nghiên cứu trong lĩnh vực nông nghiệp đã góp phần chuyển
dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực cạnh
tranh của sản phẩm nông nghiệp, tăng thu nhập cho người lao động, góp phần
phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đã đào tạo được đội ngũ kỹ thuật viên
có kiến thức về chuyên môn, về phương pháp nghiên cứu tạo tiền đề cho KHCN
của Lào Cai phát triển; Đưa được công nghệ mới phù hợp với Lào Cai vào sản
xuất, qua đó bước đầu người dân vùng cao đã tiếp nhận và ứng dụng tiến bộ
KHCN vào sản xuất, đã tạo thêm ngành nghề sản xuất mới, góp phần tăng thu
nhập kinh tế hộ gia đình; Đã thu hút được nguồn vốn đáng kể của các tổ chức và
cá nhân vào hoạt động nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ KHCN. Kết quả nghiên
cứu trong lĩnh vực văn hóa xã hội đã cung cấp các luận cứ khoa học cho việc
hoạch định chiến lược, chính sách, mục tiêu và các giải pháp phát triển kinh tế,
văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh; Đồng thời góp phần bảo tồn được các giá trị
bản sắc văn hóa dân tộc của các địa phương trong tỉnh. Hoạt động quản lý nhà
nước của tổ chức KH&CN công lập, hoạt động KH&CN cấp cơ sở  dần ổn định
và đi vào nề nếp.

1.3.2. Kế hoạch khai thác và phát triển tài sản sở hữu trí tuệ

Từ đầu năm, ký hợp đồng thực hiện 08 dự án, tuy nhiên, 01 dự án không
thực hiện. Đến nay, triển khai thực hiện 07 dự án xây dựng và bảo hộ nhãn hiệu
cho các sản phẩm: Bò vàng Mường Khương, lợn đen Văn Bàn, rau an toàn Bảo
Thắng, hồng không hạt Bảo Hà, cốm Bắc Hà, bánh chưng đen Bắc Hà, cá nước
lạnh Văn Bàn.

Từ đầu năm, trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục 07 dự án SHTT thực
hiện năm 2023. Tuy nhiên, 01 dự án không thực hiện, danh mục dự án SHTT
thực hiện năm 2023 là 06 dự án.

1.3.3. Kế hoạch khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

Triển  khai  thực  hiện  có  hiệu  quả  Kế  hoạch  số  274/KH-UBND ngày
24/10/2017 của UBND tỉnh về hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025; Kế hoạch khởi
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nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025 (ban hành kèm theo
Quyết định số 1871/QĐ-UBND ngày 03/6/2021 của UBND tỉnh Lào Cai).
Trong đó, tập trung xây dựng, phát triển mạng lưới chuyên gia; hằng năm hỗ trợ
hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lào Cai về đào tạo, nâng cao
năng lực cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hỗ trợ hoạt động của một số cơ sở
ươm tạo, tổ chức thúc đẩy kinh doanh, tổ chức cung cấp thiết bị dùng chung; kết
nối mạng lưới khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp, đầu tư mạo hiểm; kết nối và hỗ
trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Chủ trì, phối hợp với các địa
phương tổ chức thành công Ngày hội khởi nghiệp 2022 tại tỉnh Lai Châu; Phối
hợp với Phân hiệu ĐH Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai tổ chức thành công Hội
nghị tập huấn về nghiệp vụ KH&CN (Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo)...

Tham mưu đề xuất bổ sung nội dung, khối lượng đặt hàng tuyên truyền
trên Đài Phát thanh - Truyền hình Lào Cai năm 2022.

1.3.4. Đề án hỗ trợ đổi mới công nghệ cho các Doanh nghiệp

Xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ cho 02 doanh nghiệp và đánh giá
trình độ công nghệ 10 doanh nghiệp.

Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng hệ thống
thông tin quản lý nguồn lực doanh nghiệp và quảng cáo sản phẩm. Thuê chuyên
gia thiết kế, sản xuất sản phẩm mới và thay đổi quy trình công nghệ theo hướng
nâng cao chất lượng sản phẩm, cải thiện điều kiện việc làm, nâng cao mức độ an
toàn trong hoạt động sản xuất cho người và thiết bị, thân thiện với môi trường. 

2. Tổng hợp nguồn lực thực hiện Đề án năm 2022

Tổng nhu cầu kinh phí năm 2022 là 897,87 tỷ đồng, trong đó: Lĩnh vực
giáo dục: 713 tỷ đồng; Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp- phát triển nguồn nhân
lực: 141,8 tỷ đồng; Lĩnh Khoa học và Công nghệ: 43 tỷ đồng.

Tổng vốn đã bố trí: 620,78 tỷ đồng, đạt 69,14% nhu cầu vốn năm 2022;
đạt 33,96% tổng nhu cầu vốn cả giai đoạn)

(Có phụ biểu chi tiết đính kèm)

3. Đánh giá chung

3.1. Ưu điểm

Nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và nhân dân về vai trò,
tầm quan trọng của thực hiện đổi mới giáo dục được nâng lên rõ rệt. Cấp ủy,
chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ sở giáo dục từ tỉnh đến cơ sở
tích cực tuyên truyền, vận động  nhân dân tham gia thực hiện đổi mới giáo dục.
Công tác tuyên truyền, vận động đã tạo ra sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân
các dân tộc, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đối với phát triển sự nghiệp
GD&ĐT.

Quy mô giáo dục - đào tạo, mạng lưới trường lớp tiếp tục phát triển phù
hợp với phân bố dân cư và địa hình của tỉnh; đáp ứng nhu cầu học tập của nhân
dân và nhiệm vụ nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh. Hệ thống
trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú phát triển mạnh và ngày càng hoàn
thiện, trở thành  trụ cột giáo dục vùng cao, vùng dân tộc thiểu số.
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Chất lượng giáo dục toàn diện đã có bước tiến bộ vững chắc và rõ rệt; duy
trì và nâng cao chất lượng PCGD, giảm tỷ lệ người mù chữ; giáo dục dân tộc có
nhiều chuyển biến tích cực; phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng
khiếu đạt kết quả cao; trường học đạt chuẩn Quốc gia tiếp tục tăng và nâng cao
chất lượng, trong đó có nhiều trường đạt chuẩn mức độ 2 góp phần thực hiện các
mục tiêu xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Cơ sở vật chất trường, lớp học, tiếp tục được chú trọng đầu tư và từng bước
được tăng cường theo hướng kiên cố hoá, hiện đại hóa và chuẩn hóa; nhiều
trường vùng cao có cơ sở vật chất tốt, cảnh quan đẹp, hoạt động giáo dục sôi nổi,
chất lượng.

Đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên được tăng cường về số
lượng, từng bước nâng cao chất lượng, tâm huyết và trách nhiệm; căn bản đáp
ứng được yêu cầu đổi mới. 

Công tác lãnh đạo, quản lý ngành giáo dục có nhiều đổi mới mạnh mẽ,
tương đối sâu sắc và tỏ rõ quyết tâm cao trong quá trình thực hiện. Các cuộc vận
động, các phong trào thi đua được lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của
Tỉnh ủy, Bộ GD&ĐT và được ngành GD&ĐT triển khai thực hiện có hiệu quả.

Công tác xã hội hóa giáo dục và hợp tác, hội nhập quốc tế được đẩy mạnh
đã góp phần quan trọng thực hiện đổi mới giáo dục của Lào Cai. 

Đã chủ động tham mưu, triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo, triển khai
thực hiện chính sách, pháp luật về đào tạo nghề và giải quyết việc làm của Bộ
Lao động - TBXH và của Tỉnh; xây dựng các kế hoạch trình UBND tỉnh phê
duyệt làm cơ sở triển khai thực hiện. 

Chủ động kết nối với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tổ chức các
phiên giao dịch việc làm tư vấn, kết nối đưa lao động kịp thời quay trở lại thị
trường làm việc. Một số chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu kế hoạch, trong đó có chỉ
tiêu vượt KH đến 200%. Hoạt động dịch vụ việc làm được đẩy mạnh, người lao
động đã chủ động quay trở lại thị trường làm việc do các hoạt động kinh tế dần
được phục hồi, đời sống người lao động dần ổn định.

Xã hội hóa công tác dạy nghề được đẩy mạnh theo hướng đa dạng các loại
hình cơ sở, phương thức dạy và học, thực hiện liên doanh, liên kết với các trình
độ đào tạo, thực hiện phân luồng, khuyến khích học sinh tốt nghiệp THCS và
THPT vào học nghề. Thông qua xã hội hóa đã phát huy tiềm năng trí tuệ và vật
chất trong nhân dân, huy động toàn xã hội chăm lo sự nghiệp dạy nghề và tạo
điều kiện để toàn xã hội, đặc biệt là các đối tượng chính sách, người nghèo được
thụ hưởng thành quả trong công tác dạy nghề ở mức độ ngày càng cao.

Hoạt động nghiên cứu ứng dụng KH&CN, thực hiện có trọng tâm trọng
điểm việc lựa chọn danh mục đề tài, dự án xuất phát từ hướng ưu tiêu phục vụ
mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh và nhu cầu đặt hàng của các doanh nghiệp
và các ngành nhằm gắn kết quả nghiên cứu để giải quyết những vấn đề cấp thiết
từ thực tiễn. Quản lý, theo dõi nắm bắt tình hình thực hiện tốt 72 ĐT/DA cấp
tỉnh và trung ương, phối hợp quản lý đề tài cấp Quốc gia; Hỗ trợ 07 dự án xây
dựng, bảo hộ nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận cho 07 sản phẩm; Công
tác kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn đo lường
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chất lượng tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm hàng hóa lưu thông trên
thị trường, đặc biệt là các hàng hóa như xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, thiết bị
điện, điện tử,... được thực hiện tốt, ngăn ngừa tình trạng gian lận thương mại về
đo lường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Hoạt động dịch vụ KH&CN trên
địa bàn tỉnh đã có bước phát triển tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Đối với hoạt động kiểm định và kiểm nghiệm đã được các bộ ngành công nhận,
chỉ định hoạt động trên nhiều lĩnh vực và mở rộng công nhận khả năng kiểm
định, kiểm nghiệm, chứng nhận sản phẩm phù hợp.

3.2. Khó khăn, vướng mắc

Do diến biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 nên công tác giáo dục, tư
vấn, tuyển sinh và giới thiệu việc làm tại các xã, phường, thị trấn, thôn bản... bị
ảnh hưởng. 

Công tác chỉ đạo, quản lý ở một số lĩnh vực, một số cơ sở giáo dục còn
chậm đổi mới; chưa có nhiều biện pháp hiệu quả tạo động lực cho đội ngũ.

Công tác đảm bảo an toàn trường học mặc dù đã đảm bảo đủ các văn bản
chỉ đạo, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhưng vẫn còn có nơi có nguy
cơ tiểm ẩn mất an toàn đối với học sinh nhất là học sinh ở các trường nội trú,
bán trú, vùng cao, vùng dân tộc thiểu số.

Đội ngũ giáo viên còn thiếu, phải tăng cường giáo viên từ các trường
khác đến giúp. Theo định mức, năm học 2020-2021 toàn tỉnh thiếu 810 GV,
trong khi đó Bộ Nội vụ thông báo chủ trương tiếp tục cắt gảm biên chế đối với
Lào Cai.

Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, nhất là ở vùng cao tuy được quan tâm
đầu tư, nhưng còn nhiều khó khăn; còn thiếu phòng học và phòng bộ môn, diện
tích đất của nhiều trường còn chật hẹp. 

Nguồn kinh phí thực hiện công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm
trong các chương trình MTQG phân bổ còn chậm nên đã ảnh hưởng đến tiến độ,
kế hoạch giao. Do ảnh hưởng của dịch COVID -19 nền kinh tế chưa phục hồi
hoàn toàn, các doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh chậm. Do đó nhu
cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chưa nhiều, chủ yếu
việc làm trong tỉnh là việc làm ngắn hạn, thời vụ

Công tác xã hội hóa giáo dục, xã hội hoá các hoạt động KH&CN còn hạn
chế, việc thực hiện đa dạng nguồn vốn cho hoạt động KH&CN còn nhiều khó
khăn. Công tác dịch vụ khoa học công nghệ của đơn vị tập trung chủ yếu là tư
vấn, hướng dẫn kỹ thuật cho người dân, không thu phí. Thị trường dịch vụ khoa
học công nghệ nhỏ, chủ yếu phục vụ cho công tác quản lý của Nhà nước.

III. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

1. Lĩnh vực giáo dục

a) Tiếp tục tham mưu, tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả Đề án số 6
của Tỉnh ủy Lào Cai; Chương trình hành động số 153-CT/TU ngày 06/01/2014
của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần
thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về "Đổi mới căn bản, toàn
diện giáo dục và đào tạo...” và Kết luận số 51-KL/TW...
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b) Tham mưu chỉ đạo củng cố kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ
5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở; thực hiện phổ cập mầm non
4 tuổi thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 18/10/2022 của Tỉnh ủy và Kế hoạch
số 138/KH-UBND ngày 04/4/2022 của UBND tỉnh; tăng cường phân luồng học
sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn; tham mưu kế hoạch duy
trì, nâng cao chất lượng và kế hoạch xóa mù chữ cho người lớn giai đoạn 2022-
2025. Đẩy mạnh phân luồng và định hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông.
Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, hội nhập và hợp tác quốc tế. 

c) Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và trong
dạy và học; triển khai mạnh mẽ thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục. Triển
khai thực hiện  Kế hoạch số 354/KH-UBND ngày 24/10/202022 của UBND tỉnh
Lào Cai chuyển đổi số trong ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai, giai đoạn
2022 - 2025, định hướng đến năm 2030.

d) Thực hiện Kế hoạch số 336/KH-UBND ngày 06/10/2022 của UBND
tỉnh Lào Cai về tiếp tục rà soát mạng lưới trường, lớp đối với giáo dục mầm non,
phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2022 -
2030, trong đó, tập trung tiếp tục rà soát, sắp xếp lại hệ thống trường, lớp chi
tiết, cụ thể đến từng lớp, từng thôn, bản; đây là một nhiệm vụ trọng tâm để thực
hiện giảm số lượng trường, xóa, gộp điểm trường, giảm lớp, giảm học sinh ở
điểm trường, tăng số học sinh ở trường chính, tăng số HS/lớp để tập trung đầu
tư; gắn sắp xếp trường, lớp với thực hiện tinh, giản biên chế, đáp ứng tốt nhu
cầu học học tập của nhân dân, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

e) Tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh tập trung nguồn lực tăng cường đầu
tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; đẩy nhanh tiến độ xây dựng phòng học; phát
triển hạ tầng công nghệ thông tin; các điều kiện đảm bảo nâng cao chất lượng
dạy và học ngoại ngữ. Triển khai thực hiện kế hoạch số 305/KH-UBND ngày
12/9/2022 của UBND tỉnh Lào Cai về việc đầu tư mua sắm thiết bị dạy học tối
thiểu mầm non, phổ thông thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và
thí điểm phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 4 tuổi và trên địa bàn tỉnh, giai
đoạn 2022-2027.

f) Phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ, rà soát, phân loại, đánh giá, sắp
xếp, tập trung đào tạo bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý,
giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo. 

g) Chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện cho tổng kết năm học 2022-2023, thi
tuyển sinh các lớp đầu cấp, thi THPT quốc gia năm 2023; chuẩn bị các điều kiện
cho năm học mới 2023-2024...

h) Tiếp tục triển khai thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông
và sách giáo khoa trên địa bàn tỉnh Lào Cai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg
ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo
đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trường lớp học đã được phê duyệt;
giao kinh phí cho các địa phương mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu theo quy
định của Bộ GD&ĐT. 

i) Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng đào tạo
nguồn nhân lực. Xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia; triển khai chương
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trình giáo dục STEM (Tích hợp khoa học kỹ thuật, công nghệ và toán) để tiếp
cận "giáo dục thông minh" ở những cơ sở giáo dục có điều kiện; nâng cao chất
lượng hệ thống trường Phổ thông dân tộc nội trú, dân tộc bán trú, trường THPT
Chuyên, trường quốc tế, trình phê duyệt Đề án trường chất lượng cao, để các
trường này trở thành hệ thống trường nòng cốt, tạo bước đột phá về chất lượng
giáo dục, chất lượng nguồn nhân lực. 

2. Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp- phát triển nguồn nhân lực

a) Tiếp tục tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của
nhà nước về đào tạo nghề, tạo việc làm, nâng cao thu nhập để người lao động
biết và tích cực tham gia học nghề; giới thiệu, phổ biến các mô hình dạy nghề có
hiệu quả, cách làm hay về dạy nghề và giải quyết việc làm cho nông dân. 

b) Đổi mới cách thức, phương thức và nội dung tuyên truyền, tư vấn
hướng nghiệp và tạo việc làm đảm bảo thiết thực, hiệu quả và phù hợp với từng
nhóm đối tượng thu hút, mở các lớp đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu học nghề cho
người lao động trong tỉnh. 

c) Đẩy mạnh hoạt động các phiên giao dịch việc làm tại trung tâm Dịch
vụ việc làm tỉnh và các phiên giao dịch việc làm lưu động tại các huyện, thị xã,
thành phố để tư vấn đưa lao động đi làm việc tại các doanh nghiệp trong và
ngoài tỉnh, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.

d) Khai thác tối đa thông tin của Văn phòng Trung tâm thông tin, tư vấn
và hỗ trợ cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài góp phần nâng cao nhận
thức và thu nhập cho người lao động, đặc biệt là các hộ nghèo, hộ cận nghèo,…
trên địa bàn tỉnh Lào Cai

3. Lĩnh vực khoa học và công nghệ

Tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, HĐND tỉnh những văn bản
thuộc lĩnh vực Khoa học và Công nghệ. Chủ động thực hiện tốt công tác quản lý
nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung thực
hiện hiệu quả các nhiệm vụ của ngành được giao và Đề án số 06-ĐA/TU ngày
11/12/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai về 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, cụ thể:

Theo dõi, quản lý tốt các đề tài/dự án nghiên cứu khoa học chuyển tiếp
năm 2022 và đề tài/dự án năm 2023; Tham mưu duyệt kinh phí các ĐT,DA còn
lại thực hiện năm 2022; nghiệm thu các ĐT,DA hết thời gian. Tiếp tục tham
mưu trình UBND tỉnh phê duyệt dự án khuyến khích ứng dựng KHCN thực hiện
năm 2022 theo kế hoạch. Tham mưu giúp việc Hội đồng Tư vấn Khoa học và
công nghệ tỉnh tuyển chọn tổ chức cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án năm
2023; Theo dõi và quản lý việc cấp, điều chỉnh, thu hồi, gia hạn các loại giấy
phép, giấy chứng nhận, giấy đăng ký hoạt động KH&CN của 11 tổ chức
KH&CN công lập; Tăng cường nắm bắt tình hình triển khai thực hiện hoạt động
KH&CN cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh. Bao gồm hoạt động KH&CN tại các Sở,
ngành; UBND các huyện/thành phố và các tổ chức KH&CN khác.
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Tổ chức thực hiện Kế hoạch đánh giá trình độ công nghệ cho các doanh
nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai thuộc đề án Hỗ trợ đổi mới công nghệ cho các
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2023; Kế hoạch khởi nghiệp đổi mới sáng
tạo tỉnh Lào Cai năm 2023.

Tham mưu quản lý dự án; Hướng dẫn tổ chức, cá nhân thủ tục đăng ký
bảo hộ nhãn hiệu; đôn đốc, kiểm tra, nghiệm thu, thanh lý các dự án sở hữu trí
tuệ đã hết thời gian thực hiện; Tham mưu HĐSK tỉnh tổ chức phiên họp xét
duyệt, công nhận các sáng kiến cấp tỉnh năm 2023. 

Kiểm tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại các doanh nghiệp, cơ sở
sản xuất kinh doanh; chỉ đạo đơn vị chuyên môn phối hợp với các Sở, ngành, địa
phương thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, ghi nhãn hàng
hóa. Tiếp tục quản lý, đôn đốc việc duy trì, áp dụng và cải tiến HTQLCL theo
tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 đối với 193 cơ quan, đơn vị hành chính (gồm:
32 sở, ngành, chi cục; 09 UBND huyện, thành phố, thị xã; 152 UBND xã,
phường, thị trấn) trên địa bàn tỉnh.  

Tổ chức các chuyên đề thanh tra về: Thực hiện chính sách, pháp luật,
nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở Khoa học và
Công nghệ; việc chấp hành pháp luật về KH&CN của cơ quan, đơn vị, cá nhân
trên địa bàn tỉnh. Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo,
phòng, chống tham nhũng; triển khai công tác kê khai, xác minh tài sản, thu
nhập.

IV. Đề xuất, kiến nghị

1. Đề nghị Chính phủ, Bộ ngành Trung ương

(1) Để khuyến khích, huy động các nguồn lực xã hội hóa giáo dục, giảm
chi ngân sách nhà nước, đề nghị Chính phủ:

- Cơ chế chuyển một số trường mầm non công lập ra ngoài công lập ở
những nơi có điều kiện xã hội hóa cao; Cơ chế xã hội hóa thực hiện học buổi thứ
2/ngày ở cấp học mầm non và tiểu học.

- Ban hành quy định cơ chế quản lý thu, sử dụng học phí đối với các cơ sở
giáo dục ở nơi có khả năng xã hội hóa cao.

- Cơ chế hợp đồng giáo viên ngoại ngữ là người nước ngoài dạy học tại
các cơ sở giáo dục (thực hiện xã hội hóa, trên tinh thần tự nguyện, người học
đóng góp kinh phí).

- Sớm có hướng dẫn thực hiện Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày
04/5/2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư trong lĩnh
vực giáo dục.

(2) Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới; thực hiện Chương
trình giáo dục quốc tế tại Lào Cai:

- Ban hành quy định về cơ chế khuyến khích, hỗ trợ giáo viên tự làm đồ
dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông.

- Có cơ chế đặc thù hỗ trợ ngân sách các tỉnh miền núi, vùng cao để mua
sắm thiết bị dạy học theo Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT ban hành danh mục

https://luatvietnam.vn/dau-tu/nghi-dinh-63-2018-nd-cp-ve-dau-tu-theo-hinh-thuc-doi-tac-cong-tu-162661-d1.html
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thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học; Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT ban
hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở; Thông tư số
39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học phổ thông.

- Có cơ chế đặc thù đối với các tỉnh vùng Tây Bắc, tuyển sinh không quy
định số lượng 50% học sinh là người nước ngoài đối với trường quốc tế Canađa
tại Lào Cai.

(3) Tiếp tục kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo quan tâm, hỗ trợ, tạo điều
kiện để tỉnh Lào Cai triển khai thí điểm phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 4
tuổi giai đoạn 2022-2025.

2. Kiến nghị với Tỉnh

(1) Tiếp tục ưu tiên các nguồn lực đầu tư cho giáo dục, đặt biệt, kinh phí
đảm bảo cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; bồi dưỡng giáo viên để triển khai thực
hiện chương trình giáo dục phổ thông mới; kinh phí đầu tư xây dựng phòng học,
phòng học bộ môn giai đoạn 2022-2025.

(2) Tiếp tục kêu gọi thu hút doanh nghiệp ngoài tỉnh, đặc biệt là các doanh
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tập đoàn có tiềm lực tài chính, doanh nghiệp
sử dụng nhiều lao động... tạo thêm nhiều việc làm cho lao động tỉnh Lào Cai.

(3) Đề nghị Tỉnh ủy, Hội đồng nhân nhân, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm
bố trí tăng nguồn vốn vay giải quyết việc làm cho các địa phương trên địa bàn
tỉnh để tạo cơ hội cho các doanh nghiệp và người lao động được vay vốn mở

rộng, phát triển sản xuất thu hút lao động vào làm việc, giúp xóa đói giảm
nghèo.

Trên đây là báo cáo tình hình triển khai thực hiện Đề án số 06 “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” năm 2022 của Sở Giáo dục
và Đào tạo./.

Nơi nhận:                                                                               GIÁM ĐỐC
- Sở KH&ĐT;
- Sở LĐTB&XH;
- Sở KH&CN;
- Lãnh đạo Sở GD&ĐT;
- Các phòng Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT, KHTH.

                                                                                                                   Dương Bích Nguyệt
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