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BÁO CÁO

Kết quả công tác Nội vụ năm 2022 và phương
hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023

Thực hiện Công văn số 1300/SNV-VP ngày 03/11/2022 của Sở Nội vụ tỉnh
Lào Cai về việc xây dựng báo cáo tổng kết công tác năm 2022 ngành Nội vụ, Sở
Giáo dục và Đào tạo báo cáo kết quả thực hiện năm 2022 và phương hướng, nhiệm
vụ công tác năm 2023 thuộc lĩnh vực Nội vụ như sau: 

Phần thứ nhất
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2022

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRÊN CÁC LĨNH VỰC

1. Tổ chức bộ máy và biên chế

a) Sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập:

- Thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương, của tỉnh về tinh gọn
tổ chức bộ máy, biên chế theo vị trí việc làm. 

- Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện đảm bảo đúng tiêu chí thành lập phòng
chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở để thực hiện chức năng, nhiệm vụ tham mưu về
quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ
của Sở; khối lượng công việc yêu cầu bố trí tối thiểu 05 biên chế công chức đối
với phòng thuộc Sở của cấp tỉnh loại II theo quy định tại Nghị định số
107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ.

- Về số lượng cấp phó: Số lượng cấp phó các phòng chuyên môn, nghiệp
vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo tính đến ngày 10/11/2022: 11 Phó trưởng phòng
(giảm 08 Phó trưởng phòng), đảm bảo đúng quy định theo Nghị định số
107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ.

b) Công tác quản lý biên chế, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ
cán bộ, công chức, viên chức:

- Việc sử dụng biên chế không vượt quá số lượng giao; số giáo viên hợp
đồng làm công tác chuyên môn đảm bảo theo đúng quy định của Chính phủ, của
tỉnh và trong chỉ tiêu biên chế được giao; bố trí, sử dụng công chức theo đúng vị trí
việc làm đã được UBND tỉnh phê duyệt; việc giao chỉ tiêu số lượng người làm việc
cho từng vị trí việc làm tại các đơn vị trực thuộc Sở trong tổng số lượng người làm
việc được UBND tỉnh giao chỉ tiêu năm 2022 đảm bảo đúng quy định.

- Tiếp tục triển khai và thực hiện hiệu quả Đề án "Phát triển, nâng cao chất
lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên với các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, tập
trung vào những nhiệm vụ trọng tâm: Rà soát, sắp xếp lại đội ngũ, khắc phục tình
trạng mất cân đối về cơ cấu giáo viên, đẩy mạnh tinh giản biên chế, tăng cường
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công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý;
thực hiện có hiệu quả việc rà soát, bố trí sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân
viên các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa
bàn tỉnh; thực hiện hợp đồng giáo viên năm học 2021 - 2022 (hợp đồng dưới 12
tháng) theo đúng quy định của Chính phủ quy định tại Nghị quyết số 102/NQ-CP
ngày 03/7/2020 về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế. Năm
2022, tính đến thời điểm tháng 11/2022 toàn ngành thực hiện hợp đồng 154 giáo
viên các cấp học theo đúng quy định của Chính phủ.

- Thực hiện nghiêm túc, đúng quy định việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch
cán bộ cơ quan quản ký nhà nước về giáo dục và các cơ sở giáo dục giai đoạn giai
đoạn 2021-2026 làm cơ sở để quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bố trí xử dụng đội
ngũ cán bộ quản lý giáo dục; thực hiện luân chuyển nhà giáo và cán bộ quản lý
giáo dục theo quy định của tỉnh; tăng cường giáo viên ở vùng thấp lên vùng cao;
thực hiện tốt phong trào "phòng giúp phòng, trường giúp trường"; năm 2022, tính
đến thời điểm tháng 11/2022 toàn ngành đã thực hiện tăng cường, biệt phái 292
giáo viên từ vùng thấp lên vùng cao, từ các cơ sở giáo dục thuận lợi lên giúp đỡ
giảng dạy tại các cơ sở giáo dục gặp khó khăn về đội ngũ giáo viên.

-  S a u  k h i  r à  s o á t  s ắ p  x ế p  đ ộ i  n g ũ ,  k ế t  q u ả  t h ự c  h i ệ n  c h í n h  s á c h  t i n h  g i ả n 
b i ê n  c h ế  n ă m  2 0 2 2  t h e o  N g h ị  đ ị n h  s ố  1 0 8 / 2 0 1 4 / N Đ - C P  n g à y  2 0 / 1 1 / 2 0 1 4  c ủ a 
C h í n h  p h ủ ,  N g h ị  đ ị n h  s ố  1 1 3 / 2 0 1 8 / N Đ - C P  n g à y  3 1 / 8 / 2 0 1 8  c ủ a  C h í n h  p h ủ ,  N g h ị 
đ ị n h  s ố  1 4 3 / 2 0 2 0 / N Đ - C P  n g à y  1 0 / 1 2 / 2 0 2 0  c ủ a  C h í n h  p h ủ :  T ỷ  l ệ  t i n h  g i ả n  b i ê n 
c h ế  c ô n g  c h ứ c  đ ạ t  1 2 , 3 %  ( g i ả m  0 8  n g ư ờ i  s o  v ớ i  b i ê n  c h ế  g i a o  n ă m  2 0 1 5 ) ;  v i ê n 
c h ứ c  t ạ i  c á c  đ ơ n  v ị  t r ự c  t h u ộ c  S ở  G i á o  d ụ c  v à  Đ à o  t ạ o  đ ạ t  6 , 6 %  ( g i ả m  1 2 6 
n g ư ờ i   s o   v ớ i   b i ê n   c h ế   g i a o   n ă m   2 0 1 5 ) . 

c) Việc thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và xây dựng vị
trí việc làm:

- Năm 2022, Sở GD&ĐT có 04 đơn vị trực thuộc tự bảo đảm một phần chi
thường xuyên. 

- Sở Giáo dục và Đào tạo tích cực, chủ động tuyên truyền, phổ biến Nghị
định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủquy định về cơ chế thu,
quản lý học phí đối với các 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 đến toàn thể đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong ngành.

- Thực hiện đảm bảo chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học cho
học sinh.

2. Quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

2.1. Công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, xếp loại, xử lý vi
phạm và khắc phục theo Kết luận số71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về
xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức và Kết luận
số 27-KL/TW của Ban Bí thư về xử lý sai phạm trong công tác cán bộ:

a) Công tác tuyển dụng:

Trên cơ sở rà soát, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên theo quy
mô sắp xếp mạng lưới trường lớp, chỉ tiêu biên chế giao cho ngành giáo dục năm
2022, UBND tỉnh Ban hành Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 30/5/2022 về việc
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tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai năm 2022 với
5 0 0  c h ỉ  t i ê u  g i á o  v i ê n  ( M ầ m  n o n :  9 5 ;  T i ể u  h ọ c :  1 4 1 ;  T H C S :  1 9 2 ;  T H P T :  6 2 ; 
G D T X :  1 0 ) .  UBND tỉnh giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị
xã xây dựng kế hoạch tổ chức tuyển dụng theo quy định hiện hành, kết quả toàn
ngành tuyển được 231 giáo viên (Mầm non: 95/95 đạt 100%; Tiểu học: 28/141 đạt
19,86%; THCS: 85/192 đạt 44,27%; THPT: 21/62 đạt 33,87%; GDTX: 2/10 đạt
20%). Công tác tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai
năm 2022 diễn ra theo đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn, đúng quy chế. Tuy nhiên,
không tuyển đủ giáo viên theo kế hoạch giao, còn thiếu 269 chỉ tiêu (Tiểu học 113;
THCS 107; THPT 41; GDTX 8) trong đó tập trung vào các môn Âm nhạc, Mỹ

thuật, Tiếng Anh, Tin học cấp tiểu học; Toán học, Ngữ văn, Âm nhạc, Tiếng Anh,
Tin học cấp trung học cơ sở; Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh, Tin học cấp trung
học phổ thông.

b) Công tác đào tạo, bồi dưỡng:

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai là một trong những Sở Giáo dục đầu
tiên trong cả nước đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch đào
tạo bồi dưỡng toàn diện đội ngũ nhà giáo để thực hiện chương trình Giáo dục phổ
thông mới giai đoạn 2020 -2030: Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 10/4/2020 của
UBND tỉnh về việc Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục và giáo
viên thực hiện Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới trên địa bàn
tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020 - 2025; Kế hoạch số 307/KH-UBND ngày 26/11/2020
của UBND tỉnh về việc thực hiện lộ trình nâng chuẩn trình độ đào tạo giáo viên
mầm non, tiểu học, THCS tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-2025. Kết quả: Tính đến
ngày 10/11/2022, Sở GD&ĐT đã tổ chức được 8/20 lớp tập huấn, bồi dưỡng (được
UBND tỉnh giao tại Quyết định số 4399/QĐ-UBND ngày 10/12/2021) với 4466
chỉ tiêu làm trực tiếp, trên 6000 lượt tham gia trực tuyến.

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong việc chỉ đạo thực hiện công tác
giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCCVC ngành Giáo dục. Đồng thời, phối hợp
với các tổ chức đoàn thể và chính quyền địa phương tổ chức thực hiện hoạt động
bồi dưỡng hè 2022 và chuẩn bị cho năm học mới 2022 - 2023.

Sở GD&ĐT đã thực hiện rà soát tiêu chuẩn và nhu cầu bồi dưỡng của cán bộ
quản lý, giáo viên các cấp theo yêu cầu của vị trí việc làm, chức danh lãnh đạo
quản lý trong năm 2022 và năm học 2022-2023; chỉ đạo các Phòng GD&ĐT
huyện/thị xã/thành phố, các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở thực hiện đảm bảo quy
trình giải quyết cho CCVC đi đào tạo, bồi dưỡng; chỉ đạo thực hiện công tác bồi
dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong hè năm 2022 và năm học
2022 - 2023. 

Sở GD&ĐT đã duyệt cho 13 CCVC tham gia dự tuyển đào tạo trình độ thạc
sỹ; chỉ đạo Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục rà soát, xét duyệt
các giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đi đào tạo nâng chuẩn trình độ
chuyên môn; đăng ký cho 07 CCVC đi đào tạo, hoàn thiện trình độ cao cấp lý luận
chính trị, đăng ký cho 18 người đi đào tạo trung cấp lý luận chính trị, cử 02 VC đi
đào tạo cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung. Tính đến thời điểm hiện tại, 100%
cán bộ quản lý đương chức tại cơ quan và đơn vị trực thuộc đã được đào tạo trình
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độ lý luận chính trị theo quy định. Ngoài ra, Sở GD&ĐT chủ động phối hợp với
Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai và chỉ đạo Trung tâm KTTH-
HNDN&GDTX tỉnh chuẩn bị các điều kiện thực hiện tuyển sinh, đào tạo nâng
chuẩn trình độ chuyên môn cho đội ngũ giáo viên mầm non, tiểu học, THCS theo
chỉ tiêu được UBND tỉnh giao cho.

Chỉ đạo 100% cán bộ quản lý, giáo viên tiếp tục thực hiện bồi dưỡng, tự bồi
dưỡng về công nghệ thông tin và sử dụng các phần mềm công việc; tham gia đầy
đủ, có chất lượng các chương trình tập huấn, bồi dưỡng, hội thảo, hội nghị, diễn
đàn do Bộ GD&ĐT, Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức; đăng ký cho 12 người tham gia bồi
dưỡng chương trình quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và chuyên viên chính; cử
07 công chức, viên chức đi bồi dưỡng kiến thức giáo dục quốc phòng an ninh đối
tượng 3; cử 03 CC đi bồi dưỡng ngoại ngữ, tiếng dân tộc thiểu số; đăng ký cho các
CC tham gia hoạt động bồi dưỡng do các sở, ngành tổ chức.

c) Công tác đánh giá, xếp loại: Việc đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức,
viên chức được thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo công bằng, khách quan,
dân chủ; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện tốt chính
sách tinh giản biên chế giai đoạn 2015 - 2021 đối với đơn vị trực thuộc Sở
GD&ĐT. Kết quả thực hiện tinh giản 126 người.

d) Việc xử lý vi phạm và khắc phục theo Kết luận số 71-KL/TW ngày
24/3/2020 của Ban Bí thư về xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ,
công chức, viên chức và Kết luận số 27-KL/TW của Ban Bí thư về xử lý sai phạm
trong công tác cán bộ:

Căn cứ văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện việc xử lý vi phạm và khắc
phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết
luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư; văn bản số 469/UBND-NC
ngày 09/02/2022 của UBND tỉnh Lào Cai về việc tiếp tục rà soát và khắc phục sai
phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức; văn bản số
474/SNV-CCVC ngày 17/5/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai về việc thực hiện quy
trình tuyển dụng viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí
thư, Sở Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện rà soát về tiêu chuẩn, điều kiện, quy
trình, thủ tục tuyển dụng đối với công chức, viên chức thuộc phạm vi thẩm quyền
quản lý theo đúng hướng dẫn và quy định. Qua rà soát, năm 2022 Sở GD&ĐT phát
hiện có 01 trường hợp viên chức tại đơn vị trực thuộc Sở thực hiện tuyển dụng
không đúng quy định. Ngay sau khi phát hiện có trường hợp viên chức tuyển dụng
không đúng quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện đúng quy trình, quy
định hiện hành để tuyển dụng đối với viên chức đó.

2.2. Việc triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ,
công chức, viên chức theo Nghị quyết số 27-NQ/W của Hội nghị Trung ương 7
khoá XII):

Thực hiện Chương trình hành động số 217/CTr-TU ngày 08/8/2018 của
Tỉnh ủy Lào Cai về việc thực hiện Nghị quyết số 27- NQ/TW ngày 21/5/2018 của
Ban chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán
bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh
nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Kế hoạch số 283/KH-UBND ngày 05/10/2018
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của UBND tỉnh Lào Cai thực hiện Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 23/8/2018 của
Chính phủ và Chương trình hành động số 217/CTr-TU ngày 08/8/2018 của Tỉnh
ủy Lào Cai về việc thực hiện nghị quyết số 27- NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban
chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ,
công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp
trên địa bàn tỉnh Lào Cai, Sở Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng Kế hoạch số
174/KH-SGD&ĐT ngày 24/10/2018 tổ chức Hội nghị đánh giá việc thực hiện
chính sách tiền lương, các loại phụ cấp lương đối với cán bộ công chức, viên chức
và người lao động trong toàn ngành; thực hiện tuyên truyền, phổ biến nhận thức về
quan điểm, mục tiêu, ý nghĩa, nội dung của cải cách chính sách tiền lương đối với
cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành thông qua các hội
nghị, lớp tập huấn, cập nhật kiến thức đầu năm học. Kết quả cụ thể như sau:

- Căn cứ biên chế được giao năm 2022, trình độ chuyên môn và vị trí việc
làm của cán bộ, công chức; chức danh nghề nghiệp viên chức, Sở Giáo dục và Đào
tạo thực hiện xếp lương theo quy định Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày
14/12/2014 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên
chức và lực lượng vũ trang. Tổng số cán bộ, công chức hưởng lương theo Nghị
định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ là 1781 người (công chức:
58 người; viên chức: 1723 người).

- Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ
sửa đổi bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch
công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và hợp đồng thực hiện
một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công
lập, Sở Giáo dục và Đào tạo đã hướng dẫn toàn toàn ngành thực hiện giao kết hợp
đồng lao động đối với nhân viên (bảo vệ, nấu ăn) trong các cơ sở giáo dục mầm
non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh theo mức lương tối thiểu vùng quy định
tại Nghị định 90/20219/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ.

3. Công tác cải cách hành chính

Sở GD&ĐT đã cung cấp 127 thủ tục hành chính. Trong đó cấp tỉnh: 86; cấp
huyện: 36; cấp xã: 05); đã triển khai thực hiện 05 TTHC ở mức độ 3, 81 TTHC
mức độ 4 trên Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai tại chuyên mục Dịch vụ công trên giao
diện trang chủ. Trong quý III năm 2022, Sở GD&ĐT đã tiếp nhận và xử lý 204 hồ
sơ (trong đó: 204 hồ sơ nộp trực tuyến; xử lý trước hạn 51 hồ sơ; đúng hạn 153 hồ
sơ, trễ hạn: 0 hồ sơ). Hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3: 0 hồ
sơ; hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 4: 148 hồ sơ. Sở
GD&ĐT tiếp tục phối hợp với Bưu điện tỉnh Lào Cai triển khai thực hiện dịch vụ
Bưu chính công: 499/2017/TTHT/BĐLCU-SGD&ĐT ngày 20/7/2017 dịch vụ Bưu
chính công ích; trong quý III năm 2022 có 128/148 hồ sơ thực hiện nhận hoặc trả
kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích. Công tác chuyển đổi số của cơ quan tiếp
tục đạt và vượt các chỉ tiêu theo kế hoạch:

Năm 2022, tính đến thời điểm 10/11/2022 tổng số văn bản đến được xử lý
trên phần mềm VNPT ioffice là 10.504; có 6356 văn bản đi được lập hồ sơ công
việc và ký số theo đúng quy trình đạt 100%. 100% cán bộ, công chức cơ quan sử
dụng hòm thư công vụ @laocai.gov.vn để giao dịch công việc. Công khai lịch
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công tác của lãnh đạo đơn vị và cá nhân trên phần mềm "Lịch công tác". Thực hiện
văn hoá công sở, các quy định của cơ quan.

4. Công tác thi đua, khen thưởng

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua“Đổi mới, sáng

tạo trong dạy và học” và triển khai hiệu quả “Nhóm nhà giáo cùng nhau phát

triển”, Sở GD&ĐT phối hợp với công đoàn ngành triển khai các giải pháp chỉ đạo
các cơ sở giáo dục theo phong trào “Trường giúp trường, phòng giúp phòng”.

- Tuyên truyền, vận động và hướng dẫn cán bộ quản lý thực hiện phương
châm “Mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc”, duy trì các nhóm
“Nhà giáo cùng phát triển”, tổ chức cho các nhóm nhà giáo và cán bộ, giáo viên,
người lao động đăng ký thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ đổi mới trên tất cả các
lĩnh vực quản lý nhà trường, quản lý học sinh, đổi mới phương pháp dạy học, giáo
dục đạo đức cho học sinh, công tác chủ nhiệm lớp, bồi dưỡng học sinh giỏi, nâng
cao chất lượng học tập của học sinh, hình thành và phát triển năng lực cho học sinh.

- Thực hiện tốt phong trào thi đua “Phòng giúp phòng, trường giúp trường”,
“Thầy giúp thầy, trò giúp trò” đã thúc đẩy sự gắn kết giữa thầy với thầy, trò với
trò, thầy với trò; Phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” đã thu được kết quả đáng
phấn khởi. Việc phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu, nghiên
cứu khoa học, ôn thi THPT quốc gia tiếp tục được chú trọng, nhiều biện pháp, giải
pháp hiệu quả được đề xuất để nâng cao chất lượng. Triển khai thực hiện hiệu quả
Chỉ thị 05-CT/TW và Chỉ thị số 27/CT-TTg nhằm đẩy mạnh học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành gắn với thực hiện “Mỗi
thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Thực hiện đẩy mạnh
tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động về đổi mới phong cách,
tác phong làm việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, công
vụ; thực sự lắng nghe, tôn trọng, sẵn sàng đối thoại giữa cán bộ, nhà giáo với
người học; chống bệnh thành tích, hình thức trong giáo dục; thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; thực hiện trách nhiệm nêu gương của lãnh
đạo chủ chốt, của người đứng đầu đối với nhà giáo, cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động và học sinh; quyết liệt và dứt điểm trong xử lý công việc; nói đi đôi
với làm; tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết các vấn đề bức
xúc, nổi cộm ở từng đơn vị.

- Hệ thống pháp luật và văn bản hướng dẫn thi hành về công tác thi đua,
khen thưởng đầy đủ, đồng bộ; phạm vi, đối tượng áp dụng và tiêu chí, tiêu chuẩn,
điều kiện,… rõ và cụ thể hơn đã tạo thuận lợi cho công tác triển khai và tổ chức
thực hiện của mỗi ngành, mỗi cấp, doanh nghiệp và đơn vị cơ sở. Công tác thi đua
khen thưởng được các cán bộ quản lý, coi là động lực chính góp phần nâng cao
chất lượng giáo dục toàn diện. 

- Công tác khen thưởng, tôn vinh và biểu dương các điển hình tiên tiến,
nhất là việc khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân nhà giáo và học sinh lập
được thành tích xuất sắc và những nhà giáo đã có những thành tích tiêu biểu cống
hiến cho sự nghiệp phát triển giáo dục vùng cao, đã động viên kịp thời, tạo nên sức
lan tỏa rộng lớn, ngày có càng nhiều các tập thể, cá nhân hưởng ứng tích cực.

5. Công tác tín ngưỡng, tôn giáo
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Triển khai có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; chủ động cung cấp thông tin và phản bác luận
điệu xuyên tạc của các thế lực chống phá chủ trương, chính sách của Đảng, pháp
luật của Nhà nước; phát huy các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của
các tôn giáo trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước; khuyến khích các
hoạt động tôn giáo gắn bó với dân tộc, hướng thiện, nhân đạo, nhân văn, tiến bộ,
tốt đời đẹp đạo; quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân được đảm bảo, tạo
sự đồng thuận trong chức sắc tôn giáo và đồng bào có đạo, yên tâm tin tưởng vào
sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

6. Công tác văn thư, lưu trữ

- Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số
30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư đến toàn thể
cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan và các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT,
xây dựng Kế hoạch kiểm tra và tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy định của
pháp luật trong công tác văn thư và lưu trữ tại 04 phòng thuộc Sở và 12 đơn vị trực
thuộc Sở GD&ĐT; thực hiện tốt việc thống kê về văn thư, lưu trữ.

- Thực hiện tốt các quy trình nghiệp vụ soạn thảo, ban hành văn bản đúng
thể thức, đúng thẩm quyền và kỹ thuật trình bày theo quy định tại Nghị định số
30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Thực hiện quản lý văn bản đi, văn bản đến đúng
theo quy định. 

- Quản lý và sử dụng con dấu an toàn, chặt chẽ đúng quy định theo Nghị
định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng
con dấu.

- Rà soát, kiện toàn xong hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Sở
và 37 đơn vị trực thuộc theo phân cấp quản lý. Giải quyết khó khăn vướng mắc
về phụ cấp thâm niên nhà giáo khi Luật Giáo dục năm 2019 có hiệu lực từ ngày
01/7/2020.

7. Công tác quản lý về hội, quỹ và tổ chức phi chính phủ

Chú trọng hướng dẫn nghiệp vụ, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước đối với hoạt động của hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện
và tổ chức phi chính phủ. Tập trung xử lý khiếu nại, tố cáo liên quan đến các tổ
chức quỹ, hội bảo đảm theo quy định của pháp luật; do vậy, hiệu quả quản lý nhà
nước được nâng lên; tổ chức hoạt động của hội, quỹ hội ổn định, đổi mới, hiệu quả.

8. Công tác thanh niên, dân vận, dân chủ và công tác cán bộ nữ

- Thực hiện ký chương trình phối hợp với Ban Dân vận tỉnh ủy, Ban Tuyên
giáo Tỉnh ủy (giai đoạn 2020-2025). Đảng ủy, lãnh đạo Sở GD&ĐT quán triệt,
triển khai đầy đủ đến toàn bộ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cơ quan các
văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác tuyên vận; chỉ đạo các Phòng
GD&ĐT, đơn vị trực thuộc triển khai, thực hiện công tác dân vận gắn liền với
nhiệm vụ chính trị của ngành, của địa phương; thường xuyên chỉ đạo thực hiện
công tác theo dõi, khảo sát, nắm bắt tình hình nhân dân, từ đó cập nhật, trao đổi
thông tin và thống nhất hướng giải quyết đối với những vấn đề liên quan đến công
tác dân vận tại cơ quan Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT, các cơ sở giáo dục, gắn công
tác dân vận với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
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và công tác tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái
về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển
hóa” trong nội bộ.

- Tổ chức tốt các hoạt động của bộ phận tiếp công dân; việc xử lý đơn thư
khiếu nại, tố cáo đảm bảo kịp thời, đúng quy định của pháp luật; đồng thời, chỉ đạo
các cơ sở giáo dục tổ chức hiệu quả hoạt động tiếp xúc, đối thoại trực tiếp tại đơn
vị để giải quyết kịp thời các vấn đề mà đội ngũ giáo viên, người lao động, phụ
huynh học sinh đang quan tâm.

- Chú trọng công tác tham mưu xây dựng và rà soát các văn bản quy phạm
pháp luật có nội dung liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo; thực hiện tốt việc
được biết, được bàn, được làm, được kiểm tra, giám sát của công chức, viên chức
và nhân dân đối với các vấn đề, nội dung cần công khai, lấy ý kiến theo quy định.

- Kịp thời xây dựng, triển khai và thực hiện Quy chế dân chủ của cơ quan;
đồng thời chỉ đạo các Phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị trực
thuộc Sở GD&ĐT sớm hoàn thiện và thực hiện các nhiệm vụ trên cơ sở Quy chế
dân chủ của cơ sở.

9. Công tác thanh tra, pháp chế

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp lập dự kiến chương trình xây dựng văn
bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục, đào tạo trên địa bản tỉnh.
Qua đó các văn bản quy phạm pháp luật do Sở GD&ĐT tham mưu ban hành luôn
đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành; chất lượng
văn bản ngày càng tốt hơn, có tính khả thi. Trong năm 2022, Sở GD&DDT đã
tham mưu ban hành 03 văn bản quy phạm pháp luật.

- Tham gia góp ý các dự thảo Luật, Nghị định, Thông tư, các văn bản quy
phạm pháp luật do các Bộ, ngành, UBND, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND
tỉnh xin ý kiến. Các ý kiến tham gia đảm bảo chất lượng, tiến độ thời gian, được
các cơ quan, đơn vị soạn thảo tiếp thu.

10. Hoạt động đối ngoại, nghiên cứu khoa học, thông tin, tuyên truyền
và thực hiện chuyển đổi số ngành Nội vụ

- Triển khai có hiệu quả đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Ngoại
giao Nhà nước, của tỉnh góp phần thực hiện đường lối đối ngoại, tạo môi trường
thuận lợi, tranh thủ tốt nguồn lực từ bên ngoài đầu tư cho phát triển giáo dục và
đào tạo.

- Triển khai có hiệu quả Quyết định số 2013/QĐ-TTg ngày 30/11/2021 của
Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2030.
Nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại, giao lưu, chia sẻ về công tác giáo dục, từ
đó đã góp phần nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục tỉnh Lào Cai đáp ứng
với yêu cầu của xã hội hiện đại.

- Các hoạt động thông tin truyền thông trên các phương tiện thông tin đại
chúng về các nội dung đối ngoại đã được đẩy mạnh. Sở GD&ĐT đã chủ động phối
hợp với Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, các cơ quan thông tấn, báo đài thực hiện công tác
thông tin, truyền thông về chủ trương, giải pháp trong quản lý và đổi mới giáo dục
đào tạo. Phối hợp có hiệu quả với Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện các
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chuyên mục Giáo dục Lào Cai và các chương trình khác góp phần tuyên truyền về
chủ trương, mục tiêu và các hoạt động giáo dục.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Những kết quả nổi bật

Năm 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo luôn bám sát định hướng, quan điểm, sự
lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh để chủ động tổ chức triển khai, thực
hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đối với các nhiệm vụ được giao bảo đảm
tiến độ, chất lượng. Trong đó, tập trung chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm
để nâng coa chất lượng giáo dục toàn diện.

Công tác xây dựng hoàn thiện thể chế, tổ chức bộ máy, đào tạo bồi dưỡng,
thi đua khen thưởng, chế độ chính sách thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước Sở Giáo
dục và Đào tạo được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên cần tập trung thực
hiện; theo đó, các văn bản, đề án tham mưu trình Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh
luôn đảm bảo tiến độ và chất lượng và đạt được kết quả như đã nêu trên.

Công tác cải cách hành chính được triển khai quyết liệt từ các phòng thuộc
Sở đến các cơ sở giáo dục, qua đó tạo chuyển biến tích cực, đáp ứng tiến trình xây
dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng,
tôn giáo được chú trọng, tăng cường, hoạt động ổn định, tuân thủ pháp luật và gắn
bó với dân tộc. Lĩnh vực văn thư, lưu trữ ngày càng được quan tâm đầu tư để bảo
đảm an toàn và phát huy được giá trị tài liệu lưu trữ quốc gia. Công tác quản lý hội,
quỹ và tổ chức phi chính phủ từng bước đi vào nền nếp.

2. Tồn tại, hạn chế

Hoạt động giám sát, kiểm tra thực hiện Quy chê dân chủ tại một số cơ sở
giáo dục chưa được thực hiện riêng biệt (chủ yếu thực hiện lồng ghép trong các

chương trình kiểm tra, thanh tra của ngành).

3. Nguyên nhân

Số lượng người làm việc tại cơ quan Sở GD&ĐT được UBND tỉnh giao
giảm theo từng năm nên khó khăn trong việc bố trí nhân lực thực hiện công tác
kiểm tra, giám sát riêng theo chuyên đề tại các cơ sở giáo dục.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2023

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2023

1. Tổ chức bộ máy và biên chế

Tập trung hoàn thiện về tổ chức bộ máy của cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở
GD&ĐT theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP
của Chính phủ; quản lý biên chế gắn với vị trí việc làm; xây dựng, hoàn thiện danh
mục bản mô tả vị trí việc làm tại cơ quan Sở và hướng dẫn cơ sở giáo dục triển
khai thực hiện để sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, tinh giản biên chế
và thực hiện chính sách tiền lương.

Tiếp tục thực hiện tốt việc phân cấp quản lý nhà nước theo quy định; kiểm
soát chặt chẽ số lượng cấp phó tại các phòng thuộc Sở và các đơn vị trực thuộc;
thực hiện đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của
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các cơ sở giáo dục, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường
giám sát hoạt động tại các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.

2. Xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Tập trung tham mưu sửa đổi, bổ sung các chính sách về quản lý cán bộ,
công chức, viên chức phù hợp với nội dung mới được sửa đổi, bổ sung trong Luật
Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; tham mưu bổ sung chính sách đối với cán
bộ, công chức, viên chức theo hướng khuyến khích nâng cao trình độ chuyên môn,
nghiệp vụ, đạo đức công vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại đội ngũ, khắc phục triệt để tình trạng mất cân
đối về cơ cấu giáo viên, đẩy mạnh tinh giản biên chế, tăng cường công tác đào tạo,
bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và kiên quyết
xử lý nghiêm các sai phạm trong sử dụng cán bộ, công chức, viên chức. Phối hợp
với các cơ quan liên quan đẩy mạnh dân chủ hoá công tác cán bộ, quy định rõ trách
nhiệm

3. Công tác cải cách hành chính

Đẩy mạnh cải cách hành chính đồng bộ tại cơ quan Sở, các đơn vị trực
thuộc; xây dựng và tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động theo hướng tinh gọn, hiệu
quả; quản lý biên chế theo vị trí việc làm. Chú trọng xây dựng chuẩn hóa đội ngũ
công chức, viên chức. Tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ công chức,
viên chức có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong
tình hình mới. Đẩy mạnh cải cách hành chính công; thực hiện chuyển đổi số mạnh
mẽ trong cơ quan, đơn vị.

4. Công tác thi đua, khen thưởng

Tiếp tục thực hiện sáng tạo, thiết thực hiệu quả các phong trào thi đua và
cuộc vận động lớn trong ngành giáo dục như: Việc “Học tập và làm theo tư tưởng
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm
gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân
thiện, học sinh tích cực”, “Phòng giúp phòng, trường giúp trường, thầy giúp thầy,
trò giúp trò”, thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” và coi đó là việc làm
thường xuyên trong các năm học.

Thi đua nâng cao chất lượng đội ngũ, xây dựng mỗi đơn vị, nhà trường thực
sự là một trung tâm bồi dưỡng giáo viên và “mỗi thầy giáo cô giáo là một tấm
gương đạo đức, tự học và sáng tạo” có hiệu quả. Thực hiện đẩy đủ, kịp thời các chế
độ chính sách cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Tổ chức bồi dưỡng
đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nâng cao chất
lượng Giáo dục và nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

5. Công tác tín ngưỡng, tôn giáo

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; chủ động cung cấp thông tin và phản
bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực chống phá chủ trương, chính sách của
Đảng, pháp luật của Nhà nước cho các cơ quan chức năng để xử lý kịp thời.

6. Công tác văn thư, lưu trữ
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Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật hiện hành,
văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn nghiệp vụ về công tác văn thư,
lưu trữ đặc biệt là Nghị định mới về công tác văn thư, lưu trữ (Nghị định số
30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ).

Chỉ đạo tổ chức tập huấn nghiệp vụ và hướng dẫn thực hiện các văn bản
pháp luật mới về văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức, huyện, thị xã, thành phố
xã tập trung vào các nội dung: Soạn thảo; ký ban hành văn bản điện tử; quản lý văn
bản điện tử; lập hồ sơ điện tử và sử dụng thiết bị lưu khóa bí mật trong công tác
văn thư; giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan; quản lý văn bản đi, đến và lập
hồ sơ trong môi trường mạng; chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu, bảo quản tài liệu
lưu trữ.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại cơ
quan, đơn vị trực thuộc Sở; trong đó tập trung vào các nội dung trọng tâm: Soạn
thảo và ban hành văn bản điện tử, quản lý văn bản điện tử, lập hồ sơ và nộp lưu hồ
sơ điện tử vào Lưu trữ cơ quan; thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số
02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn dữ liệu
thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử (bao gồm: dữ liệu đặc
tả phông lưu trữ, hồ sơ lưu trữ và văn bản tài liệu).

7. Công tác quản lý về hội, quỹ và tổ chức phi chính phủ

Chú trọng hướng dẫn nghiệp vụ, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước đối với hoạt động của hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện
và tổ chức phi chính phủ. Tập trung xử lý dứt điểm khiếu nại, tố cáo liên quan đến
các tổ chức quỹ, hội bảo đảm theo quy định của pháp luật.

8. Công tác thanh niên, dân vận, dân chủ và công tác cán bộ nữ

Tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng trong triển
khai, thực hiện công tác dân vận vào các nhiệm vụ chính trị của ngành thực hiện
tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Phối hợp tốt với các sở, ngành liên quan thực hiện hiệu quả công tác tuyên
truyền, quán triệt trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân
dân về công tác dân vận đối với các nhiệm vụ chính trị của ngành Giáo dục.

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và đội ngũ
công đoàn viên trong triển khai, thực hiện quy chê dân chủ. Phát huy hiệu quả mối
quan hệ giữa người đứng đầu cơ quan, đơn vị với đội ngũ công chức, viên chức cơ
quan và đơn vị trực thuộc; với các ban, ngành, tổ chức, đoàn thể có liên quan trong
thực hiện quy chế dân chủ; đẩy mạnh tiến độ, hiệu quả, chất lượng tham mưu, chỉ
đạo và giải quyết công việc của các bộ phận công tác tại cơ quan Sở GD&ĐT. Gắn
việc hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ vào việc đánh giá, phân loại tập thể, cá
nhân cuối năm.

Bồi dưỡng nâng cao năng lực tham mưu, giải quyết công việc, nắm bắt
kịp thời tình hình, diễn biến tư tưởng của đội ngũ cán bộ, giáo viên, người lao
động, học sinh tại các địa phương, cơ sở giáo dục đối với công tác vì sự tiến bộ
phụ nữ và bình đẳng giới. 

Rà soát, điều chỉnh quy hoạch cán bộ quản lý giáo dục ở đơn vị, cơ sở
giáo dục theo hướng tăng tỷ lệ nữ; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ
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cán bộ đương chức và kế cận là nữ, tạo nguồn cho những năm tiếp theo; quan
tâm, tạo điều kiện phấn đấu, bổ nhiệm nữ cán bộ quản lý, đặc biệt là nữ dân tộc
ít người.

9. Công tác thanh tra, pháp chế

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp xây dựng văn bản quy phạm
pháp luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục, đào tạo trên địa bản tỉnh. 

- Tham gia góp ý các dự thảo Luật, Nghị định, Thông tư, các văn bản quy
phạm pháp luật do các Bộ, ngành, UBND, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND
tỉnh xin ý kiến. 

10. Hoạt động đối ngoại, nghiên cứu khoa học, thông tin, tuyên truyền
và thực hiện chuyển đổi số ngành Nội vụ

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng,
Ngoại giao Nhà nước, của tỉnh góp phần thực hiện đường lối đối ngoại, tạo môi
trường thuận lợi, tranh thủ tốt nguồn lực từ bên ngoài đầu tư cho phát triển giáo
dục và đào tạo.

- Tiếp tục triển khai, quán triệt các nội dung Quyết định số 2013/QĐ-TTg
ngày 30/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chiến lược ngoại giao văn
hóa đến năm 2030 đến toàn thể công chức, viên chức trong ngành giáo dục.

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Giải pháp thực hiện

- Tiếp tục đẩy mạnh việc rà soát, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ
chức cơ quan Sở và đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT theo hướng tinh gọn, hiệu lực,
hiệu quả, đẩy mạnh xã hội hóa gắn với tinh giản biên chế theo tinh thần chỉ đạo
của Trung ương và của tỉnh lào Cai

- Rà soát, thực hiện nghiêm quy định về số lượng cấp phó tại cơ quan, đơn
vị trực thuộc; tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức đúng với năng lực, tiêu
chuẩn của vị trí việc làm đã được phê duyệt. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành
chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức,
viên chức; triển khai có hiệu quả các chính sách về tinh giản biên chế theo quy
định.

- Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và kiên quyết
xử lý những sai phạm trong thực thi công vụ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành
chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu tại cơ quan, đơn vị; xây dựng đội ngũ
cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng,
có trình độ, năng lực chuyên môn phù hợp; hoàn thiện các quy định về đánh giá
cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công
tác thi tuyển viên chức bảo đảm công khai, minh bạch.

- Đổi mới phương thức hoạt động tại cơ quan, đơn vị trực thuộc ngành Nội
vụ: Thực hiện tốt việc phân cấp, phân quyền trong triển khai thực hiện nhiệm vụ
theo thẩm quyền; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong
việc điều hành và thực hiện pháp luật về công tác nội vụ; tăng cường công tác phối
hợp với các sở, ban, ngành trong tỉnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản
lý, điều hành đối với các lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công.
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- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều
hành, thi tuyển viên chức, bảo đảm công khai, dân chủ, minh bạch; đẩy mạnh công
tác thông tin, tuyên truyền về tình hình thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý
nhà nước của cơ quan Sở GD&ĐT tạo sự đồng thuận trong xã hội.

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT.

Đề nghị Sở Nội vụ tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh, đề nghị Bộ Nội vụ
sớm trình Chính phủ sủa đổi Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ cho
phù hợp, đảm bảo số cấp phó trong các đơn vị sự nghiệp công lập phù hợp với
từng vùng miền, quy mô lớp học.

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

Nơi nhận:
- Sở Nội vụ;
- Lãnh đạo Sở GD&ĐT;
- Các phòng thuộc Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT, TCCB.

  GIÁM ĐỐC

     Dương Bích Nguyệt
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