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Ngày 17/11/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã chủ trì buổi làm việc 

với Phòng 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 Chánh Văn phòng 

HĐND-UBND huyện, Trưởng các phòng: Nội vụ, Tài chính Kế hoạch, Ban quản 

lý xây dựng huyện,Lãnh đạo và chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo. Sau khi 

nghe đồng chí Trưởng phòng 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 huyện kết luận: 

Trong thời gian vừa qua, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, 

HĐND và UBND huyện, 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, ngành giáo dục và đào 

tạo Nghi Xuân đã có những chuyển biến tích cực, đóng góp quan trọng vào sự 

phát triển kinh tế - xã hội và của huyện nhà. Quy mô trường lớp ổn định, cơ bản 

đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh; Cơ sở vật chất và các điều kiện đảm bảo 

chất lượng cơ bản được đáp ứng; Kỷ cương nền nếp được tăng cường; Nhiều giải 

pháp nâng cao chất lượng giáo dục được triển khai một cách hiệu quả; Chất lượng 

giáo dục toàn diện có sự khẳng định, nhất là tỉ lệ học sinh giỏi hàng năm thường 

nằm ở tốp đầu của tỉnh. Việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 

được thực hiện một cách chủ động, linh hoạt, phù hợp và có chất lượng trong tình 

hình diễn biến dịch Covid 19 diễn biến một cách phức tạp và khó lường. 

Bên cạnh những thành tích đã đạt được vẫn còn một số khó khăn, tồn tại, 

hạn chế như: Chất lượng tuyển sinh thấp trong mặt bằng của tỉnh; tỷ lệ giáo viên 

ở một số trường thấp so với mặt bằng của huyện; Mức độ đáp ứng cơ sở vật chất 

và trang thiết bị dạy học nhằm thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 

chưa cao; Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia chưa được đầu tư đúng 

mức nên một số trường đến thời điểm kiểm tra lại sau 5 năm không đạt. Tỉ lệ học 

bán trú còn thấp... 

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 huyện 

theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, góp phần quan 

trọng trong xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu điển hình về Văn 

hóa gắn với phát triển du lịch vào năm 2025, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 

yêu cầu:  
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1. UBND các xã, thị trấn: 

Có sự quan tâm đúng mức và tập trung hiệu quả các nguồn lực nhằm phát 

triển giáo dục đào tạo trên địa bàn; Thành lập hoặc kiện toàn Ban chỉ đạo xây 

dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025; Xây dựng Kế hoạch phát 

triển giáo dục đào tạo giai đoạn 2021-2025 của xã, thị trấn trong đó xác định rõ 

mục tiêu, lộ trình và nguồn lực thực hiện theo từng giai đoạn; Tăng cường công 

tác xã hội hóa giáo dục nhằm huy động tối đa các nguồn lực hợp pháp để phát 

triển giáo dục đào tạo, trong đó đặc biệt chú trọng các giải pháp khả thi nhằm phát 

triển các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn. Đề xuất kịp thời và chịu trách 

nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện nếu để các trường đã đạt chuẩn quốc gia 

không được công nhận lại sau 5 năm do không đạt tiêu chí cơ sở vật chất trường 

học. Gắn nhiệm vụ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia với nhiệm vụ xây dựng 

xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tại địa phương. 

2. Các phòng, ban, ngành đoàn thể cấp huyện liên quan: Trên cơ sở chức 

năng nhiệm vụ của mình, có sự quan tâm sâu sát hơn nữa về giáo dục, đồng hành 

cùng với ngành giáo dục để tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của 

ngành nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển của quê 

hương, đất nước trong thời kỳ đổi mới và hội nhập. Tiếp tục ưu tiên kinh phí, 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. Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì:  

Chỉ đạo thực hiện đúng và đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà 

nước về phát triển giáo dục và đào tạo; Chịu trách nhiệm trước UBND huyện về 

trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn huyện theo quy định tại 

Nghị định 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ quy định về trách 

nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục, Thông tư 12/2020/TT-BGDĐT ngày 

22/5/2020 hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở GDĐT thuộc 

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Phòng GDĐT thuộc UBND huyện, 

quận, thành phố, thị xã thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung 

ương. Tiếp tục quán triệt 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; Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, 

gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đào tạo, 

bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 

đổi mới giáo dục của đội ngũ nhà giáo.  

Tham mưu UBND huyện Đề án phát triển giáo dục đào tạo giai đoạn 2021-

2025 trong đó tập trung vào các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; 

Hoàn thiện quy hoạch hệ thống trường, lớp theo đúng các quy định và phù hợp 

với thực tế của địa phương; Xây dựng và phát triển các trường trọng điểm, trường 

đạt chuẩn quốc gia; Các chính sách để khuyến khích, hỗ trợ phát triển các cơ sở 

giáo dục mầm non và phổ thông ngoài công lập; Kế hoạch, điều kiện đáp ứng và 
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các nội dung giáo dục trải nghiệm các di tích lịch sử văn hóa, các hoạt động lao 

động sản xuất của người dân tại địa phương. Hoàn thành trước ngày 18/01/2022 

Triển khai thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 trong 

đó tập trung đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học, tăng cường các hoạt động 

giáo dục trải nghiệm, chú trọng giáo dục toàn diện, quan tâm giáo dục đạo đức lối 

sống, thể chất, kỹ năng sống, tin học, ngoại ngữ và giáo dục hướng nghiệp cho 

học sinh, gắn giáo dục với thực tiễn cuộc sống; lồng ghép một cách phù hợp vào 

chương trình giáo dục, nội dung giáo dục địa phương các hoạt động tham quan 

trải nghiệm các di tích danh thắng, trải nghiệm các hoạt động lao động sản xuất, 

các làng nghề truyền thống nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và góp 

phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của địa phương, trước mắt xây dựng 

chương trình dạy học học kỳ 2, năm học 2021-2022 áp dụng cho các cấp học phù 

hợp của huyện tiến tới đề xuất Sở Giáo dục và Đào tạo áp dụng toàn tỉnh. Hoàn 

thành trước tháng 3 năm 2022. 

Phối hợp phòng Tài chính  Kế hoạch tham mưu UBND huyện hỗ trợ kinh 

phí và chỉ đạo UBND các xã, thị trấn rà soát, đánh giá hoạt động của Trung tâm 

Học tập cộng đồng.  

4. Giao Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo: 

Báo cáo tình hình, thực trạng biên chế công chức, viên chức được giao cho 

ngành; làm rõ nguyên nhân và giải pháp tuyển dụng giáo viên trong thời gian tới. 

Báo cáo nguyên nhân đồng thời tham mưu UBND huyện phương án giải quyết cụ 

thể đối với tình trạng thừa, thiếu giáo viên tại các môn học, bậc học. Hoàn thành 

trước 10/12/2021. 

Tham mưu UBND huyện dự thảo Quy chế điều động, luân chuyển cán bộ 

quản lý, giáo viên trên địa bàn nhằm bố trí đủ giáo viên, cân đối về số lượng và 

chất lượng đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 và 

nâng cao chất lượng dạy học, xây dựng trường trọng điểm, trường đạt chuẩn quốc 

gia trước ngày 25/12/2021.  

Tham mưu UBND huyện phương án điều chỉnh biên chế Phòng Giáo dục 

và Đào tạo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình biên chế hiện nay của 

huyện, theo quy định tại Quyết định 3904/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của 

UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm và khung năng 

lực của các vị trí việc làm trong các cơ quan UBND huyện, thành phố, thị xã; bổ 

sung nhân viên kế toán còn thiếu cho các trường học; chỉ đạo bố trí nhân viên y 

tế làm nhiệm vụ y tế trường học theo Kế hoạch 300/KH-UBND ngày 06/8/2019 

của UBND tỉnh và Hướng dẫn liên ngành số 319/HDLN-SYT-SGDĐT ngày 

30/8/2021 của Sở Y tế và Sở Giáo dục & Đào tạo và Công văn 1801/SNV-CCVC 

ngày 16/9/2021 của Sở Nội vụ. 

5. Phòng Tài chính – Kế hoạch chủ trì, phối hợp với Phòng Giáo dục và 

Đào tạo:  

Tham mưu UBND huyện bố trí vốn đầu tư phát triển tương xứng, phù hợp 

với quy mô và mục tiêu phát triển giáo dục đào tạo trên địa bàn, ưu tiên bố trí, 
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lồng ghép các nguồn vốn đầu tư phát triển xây dựng bổ sung cơ sở vật chất trường 

học theo quy định tại Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Tham mưu xây dựng chính sách hỗ trợ các trường trọng điểm, trường đạt chuẩn 

quốc gia gắn với mục tiêu xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới nâng 

cao, kiểu mẫu. Báo cáo trước ngày 30/12/2021. 

Hàng năm tham mưu bố trí nguồn hỗ trợ kinh phí nâng cấp sữa, bảo dưỡng 

cơ sở vật chất, mua sắm bổ sung thiết bị giáo dục, nhất là đối với trang thiết bị 

phục vụ yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Kinh phí thực 

hiện thí điểm trường học thông minh và chuyển đổi số trong ngành giáo dục. 

Tham mưu phối hợp với phòng Giáo dục đào tạo trong việc thực hiện xây 

dựng dự toán ngân sách sự nghiệp giáo dục hàng năm. 

6. Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND huyện 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.  

7. Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

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. 

8. Trong quá trình triển khai, các đơn vị, địa phương báo cáo, xin ý kiến chỉ 

đạo của đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực trước khi trình UBND huyện, 

Chủ tịch UBND huyện. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách lĩnh vực 

chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung theo thông báo này. 

Trên đây là Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc làm việc với phòng 

Giáo dục và Đào tạo ngày 17/11/2021; Ủy ban nhân dân huyện thông báo để các 

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

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các Thành viên UBND huyện; 

- Trưởng các phòng, ban UBND huyện; 

- VP HĐND-UBND huyện;                                                              

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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