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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với 

 ngành giáo dục và đào tạo 

 
 

Ngày 27/4/2021, tại Văn phòng UBND tỉnh, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó 

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với 

ngành giáo dục và đào tạo về tình hình giáo dục và đào tạo trong thời gian qua 

và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Cùng dự có đồng chí Lê Ngọc Châu, 

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn 

vị liên quan1. Sau khi nghe Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo tình hình kết quả 

giáo dục, đào tạo trong thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ thời gian tới và 

một số kiến nghị đề xuất; ý kiến phát biểu của các đại biểu dự làm việc; Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận: 

Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, 

HĐND và UBND tỉnh, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, sự phối hợp, giúp đỡ 

của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực phấn đấu của đội 

ngũ quản lý, đội ngũ các thầy giáo, cô giáo và học sinh, sinh viên, ngành giáo 

dục và đào tạo Hà Tĩnh đã giành được nhiều thành tích đáng tự hào, làm rạng rỡ 

quê hương vùng đất hiếu học và học giỏi, đóng góp quan trọng vào sự phát triển 

kinh tế - xã hội và mọi mặt của tỉnh nhà. 

Để phát huy những thành tích đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế 

đưa giáo dục tiếp tục phát triển cao hơn, đáp ứng định hướng phát triển của tỉnh 

theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh yêu cầu: 

1. Trước hết phải khẳng định giáo dục là gốc, đảm bảo cho sự bứt phá 

phát triển kinh tế - xã hội, vì vậy cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, quan tâm 

sâu sát hơn nữa về giáo dục, phải tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc 

của ngành giáo dục và đào tạo để nâng cao chất lượng dạy tốt, học tốt, nhằm 

phát huy truyền thống hiếu học và tiềm năng cùa vùng đất học Hà Tĩnh để giáo 

dục Hà Tĩnh vươn lên một tầm cao mới đáp ứng yêu cầu phát triển của quê 

hương, đất nước trong thời kỳ đổi mới và hội nhập. 

                                         
1 Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; Giám đốc (Thủ trưởng) 

các Sở, ngành, đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Khoa học và 
Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Lao động Thương binh 

và Xã hội, Y tế, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Trường Đại học Hà Tĩnh, Tỉnh Đoàn; Giám đốc, các 

Phó giám đốc, Chủ tịch công đoàn ngành giáo dục Hà Tĩnh, Trưởng các phòng và tương đương thuộc 

Sở Giáo dục và Đào tạo; Hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh, Giám đốc 
Trung tâm BDNVSP&GDTX tỉnh; Chủ tịch UBND và Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, 

thị xã. 



2. Để giáo dục và đào tạo phát triển toàn diện, ngành cần tiếp tục đẩy 

mạnh thực hiện tốt Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. 

Thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, các kế hoạch, 

quyết định, chủ trương của UBND tỉnh về giáo dục và đào tạo. Đồng thời đẩy 

mạnh tuyên truyền, quán triệt giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, 

đặc biệt gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh; đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm 

vụ đổi mới giáo dục của đội ngũ nhà giáo “vừa hồng, vừa chuyên”. Tiếp tục huy 

động các nguồn lực hợp pháp, lồng ghép các chương trình dự án, kế hoạch và 

nguồn xã hội hóa để tiếp tục đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất trường 

học, trang thiết bị dạy và học đáp ứng yêu cầu đổi mới. 

3. Tiếp tục hoàn thiện quy hoạch hệ thống trường, lớp theo đúng các quy 

định và phù hợp với thực tế của địa phương; đẩy mạnh hơn nữa công tác xã hội 

hóa giáo dục, kêu gọi đầu tư xây dựng trường học ở tất cả các cấp học, bậc học 

nhằm đa dạng hóa loại hình trường học ngoài công lập để đáp ứng nhu cầu của 

học sinh và nhân dân; quan tâm sâu sát đến đặc thù, chức năng, nhiệm vụ của 

các bậc học, cấp học, nhất là bậc học mầm non để có các chính sách, giải pháp 

phát triển phù hợp; tiếp tục tăng cường xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; xây 

dựng trường trọng điểm kiểu mẫu ở mỗi bậc học, cấp học và thực hiện tốt việc 

xây dựng trường học thông minh. 

4. Về một số kiến nghị, đề xuất: 

4.1. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở 

Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông theo chức năng nhiệm vụ của mỗi ngành: 

- Xem xét, thống nhất tham mưu UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh: bổ 

sung, sửa đổi Nghị quyết số 96/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 về chính sách 

đặc thù trong tuyển dụng sinh viên sư phạm có kết quả học tập tốt, kéo dài thời 

gian thực hiện chính sách đối với giáo viên biệt phái, giáo viên tự học nâng cao 

chất lượng dạy ngoại ngữ; quy định mức thu học phí theo nguyên tắc tính đúng 

tính đủ để phục vụ công tác quản lý và mức thu học phí theo khung của Chính 

phủ để triển khai trong các cơ sở giáo dục công lập; 

- Tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 116/2020/NĐ-

CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ;  

- Xây dựng kế hoạch chuyển đổi số trong ngành giáo dục; thí điểm trường 

học thông minh, trường học hạnh phúc; 

- Trên cơ sở định mức kinh tế kỹ thuật đã được phê duyệt, hoàn thiện 

phương án mức giá học phí để nghiên cứu đề xuất thực hiện thí điểm tự chủ đối 

với giáo dục mầm non, phổ thông những nơi có điều kiện. 

4.2. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, 

ngành chức năng liên quan và UBND cấp huyện tham mưu, đề xuất UBND tỉnh: 

- Nghiên cứu, xem xét, tham mưu UBND tỉnh hàng năm trình HĐND tỉnh 

giao riêng chỉ tiêu biên chế công chức của cơ quan quản lý giáo dục trên địa bàn 

tỉnh, không giao chung trong tổng số biên chế công chức được giao cho ngành; 



- Xem xét, tham mưu sửa đổi quy định về tiếp nhận giáo viên có năng lực, 

trình độ chuyên môn tốt ở ngoài tỉnh có nguyện vọng về công tác tại địa 

phương; 

- Căn cứ các quy định hiện hành hướng dẫn các địa phương thống nhất 

quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức quản lý trong các cơ sở giáo dục 

công lập đúng quy định và theo hướng phân cấp, phân quyền triệt để cho ngành; 

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện nghiên cứu bố 

trí đủ giáo viên đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 

2018 cả về số lượng và cơ cấu môn học. 

4.3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư xem xét, tham mưu UBND tỉnh. 

- Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành mức thu học phí, Đề 

án thí điểm tự chủ tài chính trong các cơ sở giáo dục ở vùng thuận lợi; 

- Hàng năm tham mưu UBND tỉnh giao dự toán chi thường xuyên cho các 

địa phương có mức chi cụ thể cho lĩnh vực giáo dục đào tạo theo quy định;  

- Phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư bố trí vốn đầu tư phát triển tương xứng 

vị trí và quy mô giáo dục đào tạo, ưu tiên bố trí vốn xây dựng bổ sung phòng 

học, phòng chức năng theo quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Xem xét, tham mưu bố trí hỗ trợ kinh phí duy tu, bảo dưỡng cơ sở vật 

chất, mua sắm bổ sung thiết bị giáo dục, nhất là đối với thiết bị phục vụ Chương 

trình giáo dục phổ thông 2018; đào tạo, bồi dưỡng hàng năm theo quy định của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo; thực hiện xây dựng thí điểm trường học thông minh và 

chuyển đổi số trong ngành giáo dục; 

4.4. Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh 

phương án bố trí, lồng ghép các nguồn vốn đầu tư phát triển tương xứng vị trí và 

quy mô giáo dục đào tạo. Trong đó, ưu tiên bố trí vốn xây dựng bổ sung phòng 

học, phòng chức năng theo quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

4.5. Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các địa 

phương bố trí đủ quỹ đất cho các cơ sở giáo dục, trong đó có quỹ đất dự phòng 

cho phát triển quy mô giáo dục thời gian tới, tổ chức rà soát lại các cơ sở giáo 

dục chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để hoàn thành việc cấp 

Giấy chứng nhận. 

4.6. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và các cơ quan liên quan 

tham mưu UBND tỉnh phương án tổng thể bảo trì, cải tạo, sửa chữa cơ sở vật 

chất trường học. Đặc biệt đối với công trình, hạng mục công trình đã hết niên 

hạn sử dụng, xuống cấp không đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng. 

4.7. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo nâng cao chất lượng 

dạy nghề trong các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên; đề 

xuất Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hỗ trợ kinh phí mua sắm thiết bị dạy 

nghề cho các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên trên địa 

bàn tỉnh. 

4.8. Sở Y tế phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, sơ kết 3 năm chuyển nhân 

viên y tế trường học sang trạm y tế; có giải pháp bố trí nhân viên y tế làm việc 



trong các cơ sở giáo dục để giải quyết kịp thời tình huống ảnh hưởng đến sức 

khỏe của học sinh. 

4.9. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã 

- Thực hiện Đề án sắp xếp lại hệ thống trường học theo đúng lộ trình đã 

phê duyệt; điều chỉnh Đề án đối với các trường có chủ trương sáp nhập nhưng 

không đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy mô. 

- Thực hiện đúng và đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà 

nước về phát triển giáo dục và đào tạo; phê duyệt chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và tổ chức bộ máy của Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện theo Thông tư 

số 12/2020/TT-BGDĐT ngày 22/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thực hiện 

đầy đủ trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục và công tác xã hội hóa giáo 

dục trên địa bàn; 

- Trong việc tuyển dụng, bố trí giáo viên; phân bổ dự toán chi sự nghiệp 

giáo dục trên địa bàn phải giao các phòng chuyên môn phối hợp với Phòng Giáo 

dục và Đào tạo tham mưu, có ý kiến thống nhất. 

- Ưu tiên bố trí vốn đầu tư cơ sở vật chất trường học, mua sắm thiết bị dạy 

học cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn 

thực hiện bảo trì, sửa chữa cơ sở vật chất trường học đã xuống cấp; có phương 

án xử lý phù hợp đối với các công trình, hạng mục công trình hết niên hạn sử 

dụng, xuống cấp không đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng; 

- Hỗ trợ kinh phí và chỉ đạo UBND cấp xã quan tâm, tạo điều kiện cho 

Trung tâm Học tập cộng đồng duy trì hoạt động thường xuyên, thiết thực và có 

hiệu quả.    

Trên đây là Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc làm việc với Sở 

Giáo dục và Đào tạo ngày 27/4/2021; Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các sở, 

ban, ngành, địa phương biết và thực hiện nghiêm túc./. 
 

 

Nơi nhận: 
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; 
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- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- Các huyện ủy, thành ủy, thị ủy; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện; 

- Chánh VP, Phó VP UBND tỉnh; 

- Trung tâm CB-TH; 

- Lưu: VT, VX. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Tuấn Nghĩa 

 


		trantuannghia.hdnd@hatinh.gov.vn
	2021-05-19T15:34:13+0700


		ubhatinh@hatinh.gov.vn
	2021-05-19T16:04:35+0700




