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THÔNG BÁO 

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo công tác 
giáo dục và đào tạo tỉnh tại cuộc họp ngày 04/01/2023 

 

Ngày 04/01/2023, đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - 

Trưởng Ban Chỉ đạo công tác giáo dục và đào tạo tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) đã 
chủ trì cuộc họp trực tuyến giữa Ban Chỉ đạo cấp tỉnh với Ban Chỉ đạo các huyện, 

thị xã, thành phố, nhằm đánh giá kết quả chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác giáo 
dục, phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (PCGD, XMC) năm 2022 và triển khai nhiệm 

vụ trọng tâm năm 2023. Sau khi nghe Sở Giáo dục và Đào tạo (cơ quan thường 
trực Ban Chỉ đạo) báo cáo, cùng với ý kiến thảo luận của thành viên Ban chỉ đạo 

và đại biểu tham dự tại các điểm cầu, đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận: 

1. Đánh giá hoạt động của Ban Chỉ đạo và kết quả công tác giáo dục, PCGD, 

XMC tỉnh Lào Cai năm 2022: 

Năm 2022 các cấp ủy đảng, chính quyền, Ban Chỉ đạo công tác giáo dục các 

cấp đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, 
tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục, PCGD, XMC; Sở GD&ĐT đã 

chủ động, tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Ban Chỉ 
đạo tỉnh các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ giáo 

dục; tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp để nâng cao chất lượng giáo dục 
toàn diện, chất lượng PCGD, XMC. Qua đó, đã thể hiện rõ nét hơn tính đồng bộ, 

tính hệ thống và tinh thần quyết tâm cao, ráo riết, quyết liệt, cụ thể trong tham 
mưu, trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện và đã giành được những kết quả quan 

trọng, như: 

- Cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp đã có sự chuyển biến đáng kể trong nhận 
thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của giáo dục đối với việc nâng cao dân trí, 

phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; nhân dân các dân tộc tin tưởng ở nhà 
trường, hiểu và quan tâm hơn đến quyền lợi và nghĩa vụ học tập của con em mình, 

tự giác, tạo điều kiện cho con em đến trường. 

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý có nhiều đổi mới, các giải pháp được 

thực hiện đồng bộ hơn, sâu sát, cụ thể, sáng tạo, hiệu quả và hướng về cơ sở; hội 
nhập, hợp tác quốc tế và tiếp cận đổi mới, dân chủ hóa được chú trọng; kỷ cương 

được tăng cường. 

- Quy mô giáo dục, mạng lưới trường, lớp tiếp tục phát triển phù hợp, 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 các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân 
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tộc bán trú phát triển mạnh thực sự là nòng cốt của sự nghiệp phát triển giáo dục 
vùng cao, vùng dân tộc thiểu số. 

- Chất lượng giáo dục toàn diện ngày càng vững chắc và chất lượng học sinh 
giỏi, học sinh năng khiếu tiếp tục được khẳng định (thi nghiên cứu khoa học kỹ 

thuật quốc tế đạt giải 3 chuyên đề); duy trì và nâng cao chất lượng PCGD; công tác 
giáo dục dân tộc có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là công tác quản lý nội trú, 

bán trú đã đi vào nền nếp do thực hiện các mô hình giáo dục hiệu quả. 

- Cơ sở vật chất trường, lớp học tiếp tục được chú trọng đầu tư theo hướng 

chuẩn hóa, kiên cố hóa, hiện đại hóa. Cụ thể: trong giai đoạn 2016-2020, đầu tư 
gần 4 nghìn tỷ đồng và giai đoạn 2021-2025, tiếp tục ưu tiên nguồn lực cho giáo 

dục thông qua các chương trình, kế hoạch (trong đó: Trên 3 nghìn tỷ đồng cho xây 
dựng phòng học, phòng bộ môn và các công trình phụ trợ; gần 1 nghìn tỷ đồng cho 

mua sắm thiết bị dạy học; Gần 100 tỷ đồng cho chuyển đổi số giáo dục…). 

- Đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên từng bước nâng cao chất lượng, 
tâm huyết và trách nhiệm, nhiều cán bộ quản lý, giáo viên sáng tạo, đi đầu trong 

đổi mới, căn bản đáp ứng được yêu cầu đổi mới. 

- Công tác xã hội hóa giáo dục và hội nhập, hợp tác quốc tế được đẩy mạnh 

đã góp phần quan trọng trong đổi mới giáo dục của tỉnh.  

Tuy nhiên, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ 

giáo dục, PCGD, XMC vẫn còn một số tồn tại, hạn chế và khó khăn là: 

- Một số quy định, cơ chế, chính sách của Trung ương chưa được sửa đổi, 

điều chỉnh, bổ sung kịp thời để giải quyết các vấn lớn mà thực tiễn đang đặt ra.  

- Học sinh thuộc các xã khu vực III đạt chuẩn nông thôn mới thôi hưởng một 

số chính sách hỗ trợ của Chính phủ đã ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ phổ cập 
giáo dục, duy trì số lượng; đã ảnh hưởng đến mức sống của gia đình nên có một số 

giáo viên đã xin chuyển vùng công tác.  

- Đời sống của nhân dân vùng cao còn nhiều khó khăn, đặc biệt khi dịch bệnh 
Covid-19 có diễn biến phức tạp, nhận thức của một bộ phận nhân dân về vai trò 

của giáo dục còn hạn chế. 

- 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 an toàn trường học mặc dù đã được quán triệt, chỉ đạo sâu sát, tăng cường công 

tác thanh tra, kiểm tra nhưng vẫn xảy ra sự việc mất an toàn đối với học sinh...  

- Còn thiếu giáo viên so với định mức ở tất cả các cấp học, bậc học, nhất là 

giáo viên mầm non, giáo viên chuyên biệt (Tiếng Anh, Tin học, Âm nhạc), nhân 
viên y tế, bảo vệ, cấp dưỡng, thư viện, thiết bị. 

- Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, nhất là ở vùng cao tuy được quan tâm đầu 
tư, nhưng còn nhiều khó khăn, đặc biệt là phòng học bộ môn, đồ dùng, thiết bị dạy 

học tối thiểu thực hiện chương trình GDMN và GDPT 2018, hạ tầng CNTT khó 
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khăn, kinh phí thực hiện chuyển đổi số hạn hẹp. Một số trường học ở phường trung 
tâm thành phố có quy mô lớp, học sinh đông.  

- Dịch Covid-19 bùng phát mạnh sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán nên học sinh 
phải nghỉ học, học trực tuyến trong điều kiện thiếu các thiết bị học tập cũng ảnh 

hưởng một phần đến kết quả học tập của học sinh.  

- Công tác xã hội hóa giáo dục về tăng cường cơ sở vật chất trường, lớp học ở 

vùng cao còn hạn chế. Còn có cơ sở giáo dục thực hiện thu chi xã hội hóa, các 
khoản thu dịch vụ chưa tạo được sự đồng thuận của nhân dân. 

2. Một số yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong năm 2023: 

2.1. Cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối 

với sự nghiệp giáo dục - đào tạo, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban 
Chỉ đạo công tác giáo dục; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động gắn 

với thực hiện các phong trào thi đua.  

2.2. Ngành giáo dục và đào tạo kịp thời tham mưu để giải quyết những khó 
khăn, vướng mắc trong thực hiện chế độ chính sách cho học sinh, nhất là những 

ảnh hưởng khi thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ 
tướng chính phủ về quyết định phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, 

khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. 
Tiếp tục có giải pháp duy trì, nâng cao kết quả PCGD, XMC, phấn đấu nâng cao 

mức độ đạt chuẩn PCGD, XMC. 

2.3. Tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư CSVC, trang thiết bị giáo dục và được 

lồng ghép với các chương trình, dự án, xã hội hóa giáo dục. Cơ sở vật chất trường, 
lớp học được đầu tư theo hướng chuẩn hóa, kiên cố hóa, hiện đại hóa. 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. 

Các địa phương phải đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư để triển khai xây 
dựng các cong trình trường, lớp học trên cơ sở quy hoạch đã được duyệt (hiện 

UBND tỉnh đã giao danh mục cho các địa phương); đồng thời, khẩn trương hoàn 
thành việc mua sắm trang thiết bị giáo dục theo kế hoạch. 

2.4. Đối với những nhiệm vụ đột phá trong ngành Giáo dục và Đào tạo cần 
phải triển khai mạnh mẽ, quyết liệt để đạt được mục tiêu đề ra, gồm: ứng dụng 

công nghệ thông tin, chuyển đổi số; nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, hội 
nhập, hợp tác quốc tế; triển khai đạt kết quả chương trình giáo dục phổ thông 2018; 

xây dựng thành công thí điểm trường chất lượng cao. 

2.5. Chú trọng và đưa ra các giải pháp cụ thể để huy động, duy trì tỷ lệ học 

sinh đi học chuyên cần trước và sau tết Âm lịch. Nâng cao chất lượng, hiệu quả 
công tác hướng nghiệp và  dạy nghề, giải pháp khắc phục tỷ lệ học sinh tốt nghiệp 

THCS nhưng không học lên THPT hoặc học nghề: Tổ chức tốt hoạt động hướng 
nghiệp phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS, THPT; nâng cao hiệu quả các 

hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở tất các các cấp học, đặc biệt là cấp THCS và 
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THPT (triển khai thực hiện Đề án số 2567/QĐ-UBND ngày 19/8/2019 của UBND 
tỉnh Lào Cai). Gắn hoạt động dạy nghề với việc triển khai các mô hình trường học 

gắn với thực tiễn; đẩy mạnh triển khai mô hình trường PTDTNT, PTDTBT “Tự 
quản, hướng nghiệp, dạy nghề, học sinh giúp nhau cùng tiến bộ”. 

2.6. Chủ động, tích cực tham mưu các điều kiện để triển khai thực hiện 
chương trình GDPT 2018, đảm bảo các điều kiện về giáo viên, đặc biệt giáo viên 

chuyên biệtt: Tin học, Âm nhạc, Mĩ thuật, giáo viên dạy tổ hợp Khoa học tự nhiên; 
cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018, 

nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục; các điều kiện thực hiện phổ cập 
GDMNT4 tuổi giai đoạn 2022-2025, tiếp tục đưa học sinh lớp 3,4,5 ở các điểm 

trưởng lẻ về trường chính. 

2.7. Chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức các kỳ thi, cuộc thi học sinh 

giỏi, học sinh năng khiếu, thi THPT quốc gia năm 2023; thi nghiên cứu khoa học 
cấp tỉnh, cấp quốc gia; thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh, cấp quốc gia.  

2.8. Tổng kết, đánh giá các mô hình giáo dục các cấp học có hiệu quả, để triển 

khai nhân rộng toàn tỉnh, phù hợp với thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng giáo 
dục toàn diện (mô hình giáo dục STEM, STEAM; mô hình trường học gắn với 

thực tiễn; Bán trú tự quản, học sinh giúp nhau cùng tiến bộ; triển khai kế hoạch 
chuẩn hóa giáo dục vùng cao với tinh thần “Trường chuẩn, thày chuẩn, học sinh 

chuyên cần”; đảm bảo an ninh, an toàn trường học). 

Trên đây là kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo công 

tác giáo dục và đào tạo tỉnh tại cuộc họp ngày 04/01/2023. Văn phòng UBND tỉnh 
thông báo để Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và 

UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- TT UBND tỉnh; 
- Thành viên BCĐ công tác GD&ĐT tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành thành viên BCĐ; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- Cổng TTĐT tỉnh; 
- CVP, PCVP2; 
- Lưu: VT, TH4, VX1. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 
Hoàng Ngọc Bích 
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