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BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công khai năm học 2021-2022;
triển khai kế hoạch công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT,

ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT năm học 2022-2023

Kính gửi: Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại Quy chế thực hiện công khai đối
với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Thông

tư số 36/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Thông tư 36),
Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Lào Cai báo cáo kết quả thực hiện công khai năm
học 2021 - 2022 và triển khai kế hoạch chỉ đạo công khai năm học 2022 - 2023 như

sau:

1. Kết quả công khai năm học 2021 - 2022

1.1. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện:

- Sở GD&ĐT đã chủ động nghiên cứu, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng
dẫn triển khai thực hiện công khai: Văn bản số 924/SGD&ĐT-TTr ngày 26/6/2020 về

việc triển khai thực hiện công khai theo Thông tư 36; công văn số 620/SGD&ĐT-
QLCL ngày 23/4/2022 về việc thực hiện công khai theo Thông tư 36; công văn số

1615/SGD&ĐT-QLCL ngày 20/9/2022 về việc thực hiện Quy chế công khai theo
Thông tư 36.

- Chỉ đạo, hướng dẫn tập trung công khai các nội dung về cam kết chất lượng,
các điều kiện đảm bảo chất lượng, công khai tài chính; cụ thể:

+ Chỉ đạo các phòng GD&ĐT: Ban hành văn bản hướng dẫn các cơ sở giáo

dục trực thuộc thực hiện các quy định về Quy chế công khai theo Thông tư 36, trong
đó có nội dung: Hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, giáo viên,

nhân viên, cha mẹ học sinh, học sinh và các đối tượng có liên quan các nội dung của
Quy chế công khai; kiểm tra việc thực hiện công khai tại các đơn vị lồng ghép trong
các đợt kiểm tra thực hiện nhiệm vụ; thực hiện tổng hợp kết quả, đánh giá công tác

công khai của năm học 2021 - 2022.

+ Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT, các trung tâm GDNN-GDTX:
Thực hiện tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh,
học sinh và các đối tượng có liên quan về nội dung công khai theo quy định tại Thông

tư 36; thực hiện công khai các nội dung về cam kết chất lượng, điều kiện đảm bảo
chất lượng giáo dục; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ kết quả thực hiện quy chế công

khai của năm học 2021 - 2022, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công khai của
năm học 2022 - 2023.

- Sở GD&ĐT tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện tại các cơ

sở giáo dục thông qua nghiên cứu, tổng hợp báo cáo của cơ sở; cử cán bộ kiểm tra,
nắm tình hình (Quyết định 390/QĐ-SGD&ĐT ngày 06/4/2022 của Sở GD&ĐT về
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việc cử cán bộ kiểm tra thực hiện công khai theo quy định tại Thông tư 36 của Bộ

GD&ĐT); kiểm tra lồng ghép các đoàn kiểm tra chuyên môn, đoàn đánh giá ngoài...

1.2. Kết quả cụ thể:

- Số lượng: 09/09 Phòng GD&ĐT và 100% các cơ sở giáo dục trực thuộc
Phòng; 36/36 trường THPT, 09/09 trung tâm GDNN-GDTX, 01 Trung tâm KTHT-
HNDN&GDTX tỉnh thực hiện báo cáo công khai và báo cáo kết quả thực hiện công

khai về Sở GDĐT, công khai tới mọi tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định.

- Nội dung chính thực hiện công khai:

+ Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế;

+ Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục (cơ sở vật chất, đội ngũ

nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên ...);

+ Công khai thu chi tài chính: Tình hình tài chính của cơ sở giáo dục, học phí

và các khoản thu từ người học, các khoản chi theo từng năm học, chính sách và kết
quả thực hiện chính sách hằng năm về trợ cấp và miễn giảm học phí đối với người
học thuộc diện được hưởng chính sách xã hội, kết quả kiểm toán (nếu có).

2. Kế hoạch thực hiện Quy chế công khai năm học 2022 - 2023

- Sở GD&ĐT xác định chỉ đạo thực hiện công khai theo Thông tư 36 là một
nhiệm vụ trọng tâm trong năm học (công văn số 1495/SGD&ĐT-QLCL ngày

31/8/2022 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn nhiệm vụ Quản lý chất lượng năm học
2022 - 2023); trong đó, tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm: Thực hiện nghiêm túc, đầy
đủ, chính xác công tác thực hiện công khai và báo cáo định kỳ theo quy định.

- Tiếp tục nghiên cứu, rà soát ban hành các văn bản chỉ đạo để tăng cường
công tác công khai trong các cơ sở giáo dục.

- Một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Quy chế công khai:

+ Tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo các phòng GD&ĐT, các cơ sở trực thuộc, các
trung tâm GDNN-GDTX nghiêm túc thực hiện Quy chế công khai theo quy định tại
Thông tư 36.

+ Tăng cường tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ

học sinh, học sinh và các đối tượng có liên quan về mục đích, yêu cầu và các nội
dung theo quy định phải công khai.

+ Tập huấn, bồi dưỡng, hội thảo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý,

cán bộ được phân công phụ trách nhiệm vụ công khai tại các cơ sở giáo dục.

+ Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện việc công khai đối với các

cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công khai năm học 2021 - 2022 và triển
khai kế hoạch chỉ đạo công khai năm học 2022 - 2023 của Sở GD&ĐT Lào Cai./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lãnh đạo Sở GD&ĐT;   
- Các Phòng thuộc Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT, QLCL.   

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đỗ Minh Tâm



3


		Phòng CNTT - Sở TTTT tỉnh Lào Cai - ĐT:02143.828.669 - Email:phongcntt-stttt@laocai.gov.vn
	2022-11-14T14:13:08+0700
	UBND TỈNH LÀO CAI
	Đỗ Minh Tâm<dmtam-sgddt@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-14T15:08:03+0700
	Tỉnh Lào Cai
	Sở Giáo dục và Đào tạo<contact-sgddt@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-14T15:08:25+0700
	Tỉnh Lào Cai
	Sở Giáo dục và Đào tạo<contact-sgddt@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-14T15:08:36+0700
	Tỉnh Lào Cai
	Sở Giáo dục và Đào tạo<contact-sgddt@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




