
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LÀO CAI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-VX 

V/v tăng cường công tác lãnh đạo,  
    chỉ đạo thực hiện các mục tiêu Đề án 

số 06-ĐA/TU của Tỉnh ủy 

Lào Cai, ngày        tháng      năm 2022 

 

Kính gửi:  
- Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và 

Công nghệ, Lao động-Thương binh và Xã hội, 
Tài chính, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, triển khai và tổ 

chức thực hiện để sớm hoàn thành các mục tiêu Đề án số 06-ĐA/TU ngày 
11/12/2020 của Tỉnh ủy 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” (viết tắt là Đề án 06 của Tỉnh ủy), Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Các ngành, các địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm của 
Đảng: Giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của toàn Đảng, của 

Nhà nước, của toàn dân; đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, phải được ưu 
tiên đi trước. Tăng cường và nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, 

chính quyền các cấp đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo; các cấp uỷ đảng, 
chính quyền, ngành giáo dục tiếp tục nâng cao khả năng cụ thể hoá các chủ 
trương, đường lối của Đảng về giáo dục đào tạo bằng các chỉ thị, nghị quyết, 

chương trình, đề án, kế hoạch, quyết định quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, đầu 
tư cho sự nghiệp giáo dục. 

2. Việc xây dựng chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch thực 
hiện Đề án 06 hằng năm, các ngành, các địa phương phải bám sát các mục tiêu, 

chỉ tiêu của Đề án và cụ thể hóa nội dung theo hướng thiết thực, phù hợp với tình 
hình thực tiễn, bám theo phân kỳ để thực hiện có tính khả thi cao và hiệu quả, 

thực chất; chú trọng công tác tuyên truyền về Đề án ngay từ cấp ủy, chính quyền 
các cấp đến cha mẹ học sinh, học sinh và trong nhân dân. 

3. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Lao động -
Thương binh và Xã hội, UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức đánh giá kết quả 

thực hiện Đề án (tính đến ngày 30/11/2022) so sánh/đối chiếu với mục tiêu của 
Đề án theo năm và cả giai đoạn; trên cơ sở đó đề xuất, kiến nghị với UBND tỉnh 

để Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh xem xét, báo cáo Tỉnh ủy điều chỉnh mục tiêu, 
chỉ tiêu cho phù hợp (nếu có). 

4. Ngành giáo dục cần tích cực, chủ động hơn nữa trong việc tham mưu cho 

cấp ủy, chính quyền các cấp về đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, nhằm 
tăng cường nguồn lực đầu tư phát triển sự nghiệp giáo dục và đổi mới giáo dục. 
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5. Các ngành, các cấp, các địa phương thực hiện sáng tạo, hiệu quả nhiệm 
vụ, giải pháp theo kế hoạch của UBND tỉnh đã ban hành để thực hiện các mục 

tiêu Đề án 06 của Tỉnh ủy, trong đó tập trung: Rà soát, sắp xếp mạng lưới trường, 
lớp theo Kế hoạch số 336/KH-UBND ngày 26/10/2022; đầu tư mua sắm thiết bị 

dạy học mầm non, phổ thông theo Kế hoạch số 305/KH-UBND ngày 23/9/2022;  
chuyển đổi số ngành giáo dục theo Kế hoạch số 354/KH-UBND ngày 24/10/2022 

và kế hoạch đầu tư xây dựng phòng học, phòng học bộ môn và các công trình phụ 
trợ giai đoạn 2021-2025; thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018; phổ 

cập giáo dục mầm non cho trẻ em 4 tuổi theo Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 
04/4/2022...;  

6. Thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách của tỉnh đã ban hành để triển 
khai thực hiện Đề án 06; tiếp tục có các giải pháp khắc phục khó khăn, kịp thời 

tham mưu cho UBND tỉnh cơ chế, chính sách phù hợp, khả thi, hiệu quả. 

7. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp cơ quan chủ trì Đề án 06 
của Tỉnh ủy, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục ưu tiên nguồn lực, lồng 

ghép các chương trình, đề án, dự án để thực hiện Đề án. 

8. Sở Nội vụ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính và UBND 

các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh có cơ chế, chính 
sách thu hút, đãi ngộ tuyển dụng đội ngũ viên chức, nhân viên ngành giáo dục để 

đảm bảo số lượng và chất lượng đội ngũ thực hiện các mục tiêu của Đề án 06 của 
Tỉnh ủy. 

9. Các cơ quan chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát 
chuyên đề về việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Đề án 06 

của Tỉnh ủy.  

10. Các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện kết luận của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện 
Đề án số 06 ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy 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”. 

Căn cứ nội dung chỉ đạo trên, các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT UBND tỉnh; 
- CVP, PCVP2; 
- Cổng TTĐT tỉnh; 
- Lưu: VT, TH1, NC1, VX1. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Giàng Thị Dung 
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