
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số:  3036  /TTr-SGDĐT 
 

Lạng Sơn, ngày 28 tháng 11 năm 2018 

                   

TỜ TRÌNH 

   Về việc tổ chức lại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học  

cơ sở các huyện Lộc Bình, Tràng Định, Bình Gia trực thuộc  

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 
 

 Thực hiện Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 20/12/2016 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn tiếp tục thực hiện Đề án củng cố và phát triển hệ thống 

trường phổ thông dân tộc nội trú giai đoạn 2016 - 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo 

tỉnh Lạng Sơn xây dựng Đề án tổ chức lại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú 

Trung học cơ sở các huyện Lộc Bình, Tràng Định, Bình Gia trực thuộc Sở Giáo 

dục và Đào tạo, cụ thể như sau:   

1. Sự cần thiết xây dựng đề án 

Theo quy định tại Quyết định số 1379/QĐ-TTg, ngày 12/8/ 2013 của Thủ 

tướng Chính phủ về phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề các tỉnh vùng trung 

du, miền núi phía Bắc và các huyện phía Tây tỉnh Thanh Hóa, tỉnh Nghệ An giai 

đoạn 2013 - 2020, tỉ lệ học sinh dân tộc thiểu số học trung học được học tại 

trường phổ thông dân tộc nội trú đạt trên 10%. Hiện nay, tỉnh Lạng Sơn có tỉ lệ 

học sinh dân tộc thiểu số được học ở trường phổ thông dân tộc nội trú là 5,9%, 

trong đó cấp trung học cơ sở là 7,1%; cấp trung học phổ thông là 3,5%. Để đạt tỉ 

lệ trên 10% học sinh dân tộc thiểu số học trung học được học ở trường nội trú 

vào năm 2020, trong đó 85% học sinh đã học nội trú cấp trung học cơ sở tiếp tục 

được học nội trú cấp trung học phổ thông, tỉnh Lạng Sơn cần nâng cấp, mở rộng 

quy mô trường, lớp, học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ 

sở hiện có thành trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học 

phổ thông. 

Việc nâng cấp hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ 

sở và trung học phổ thông tạo điều kiện phát huy vai trò, hiệu quả công tác củng 

cố mạng lưới, phát triển quy mô thực hiện các mục tiêu nâng cao dân trí, tạo 

nguồn cán bộ và nguồn nhân lực phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc, miền 

núi tỉnh Lạng Sơn.    

2. Quá trình xây dựng đề án 

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy 

định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản 

có liên quan, Sở Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng Đề án tổ chức lại Trường 
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PTDTNT THCS các huyện Lộc Bình, Tràng Định, Bình Gia; lấy ý kiến các 

phòng thuộc Sở, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.  

Sở Giáo dục và Đào tạo đã gửi dự thảo Đề án tổ chức lại Trường 

PTDTNT THCS các huyện Lộc Bình, Tràng Định, Bình Gia xin ý kiến các Sở: 

Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch - Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; Sở Giáo dục và Đào 

tạo đã nhận được ý kiến góp ý của 04 Sở nêu trên và đã chỉnh sửa đề án theo ý kiến 

của các Sở Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch - Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường.   

Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được công văn số 1247/SNV-TCBC&TCPCP 

ngày 27/11/2018 của Sở Nội vụ về việc thẩm định hồ sơ tổ chức lại Trường PTDTNT 

THCS các huyện Lộc Bình, Tràng Định, Bình Gia, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tiếp 

thu, chỉnh sửa dự thảo Quyết định thành lập Trường PTDTNT THCS các huyện Lộc 

Bình, Tràng Định, Bình Gia. 

3. Bố cục và nội dung cơ bản của đề án 

Đề án được xây dựng thành 4 phần, bao gồm: 

3.1. Phần thứ nhất: Cơ sở pháp lý và sự cần thiết tổ chức lại Trường 

PTDTNT THCS các huyện Lộc Bình, Tràng Định, Bình Gia 

3.2. Phần thứ hai: Nội dung thực hiện tổ chức lại Trường PTDTNT 

THCS các huyện Lộc Bình, Tràng Định, Bình Gia  

a) Tên trường sau khi tổ chức lại   

- Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Lộc Bình 

được đổi tên thành Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung 

học phổ thông huyện Lộc Bình. 

- Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Tràng Định 

được đổi tên thành Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung 

học phổ thông huyện Tràng Định. 

- Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Bình Gia được 

đổi tên thành Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học 

phổ thông huyện Bình Gia.  

b) Vị trí, chức năng 

Các trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ 

thông được thành lập là các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và 

Đào tạo tỉnh Lạng Sơn có chức năng giáo dục học sinh dân tộc các bậc trung học 

cơ sở và trung học phổ thông theo quy định; có tư cách pháp nhân, con dấu và 

tài khoản riêng hoạt động theo quy định của pháp luật. 

c) Nhiệm vụ và quyền hạn 

Các trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ 

thông thực hiện các nhiệm vụ của trường trung học quy định tại Điều lệ trường 

trung học hiện hành.    

d) Mục tiêu giáo dục 

Nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp cho đồng bào dân tộc thiểu số 

tỉnh Lạng Sơn; tạo nguồn đào tạo cán bộ cho các xã, huyện vùng đặc biệt khó 
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khăn của tỉnh Lạng Sơn; tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao phục vụ cho việc 

đổi mới cơ cấu kinh tế, thực hiện công nghiệp hóa - hiện đại hóa các ngành kinh 

tế của địa phương sau này. 

đ) Quy mô trường lớp học sinh 

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ 

thông các huyện Lộc Bình, Tràng Định, Bình Gia được tổ chức lại trên cơ sở 

nâng cấp mở rộng quy mô Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở 

các huyện Lộc Bình, Tràng Định, Bình Gia; tổ chức và hoạt động ổn định với 

quy mô 13 lớp, 455 học sinh. 

e) Cơ cấu tổ chức bộ máy, vị trí việc làm và số lượng người làm việc 

- Cơ cấu tổ chức: Hiệu trưởng phụ trách chung; 01 Phó Hiệu trưởng phụ 

trách chuyên môn; 01 Phó Hiệu trưởng phụ trách khu nội trú, cơ sở vật chất; 02 

tổ chuyên môn gồm: Tổ Khoa học tự nhiên và Tổ Khoa học xã hội; tổ Hành 

chính - Quản trị - Văn phòng. 

- Vị trí việc làm và số lượng người làm việc: Thực hiện theo Thông tư số 

16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn 

danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các 

cơ sở giáo dục phổ thông công lập.     

f) Cơ chế tài chính 

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ 

thông các huyện Lộc Bình, Tràng Định, Bình Gia thực hiện cơ chế tài chính theo 

Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ Quy định về cơ 

chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. 

 3.3. Phần thứ ba: Phương án tổ chức và lộ trình thực hiện 

 - Quy mô trường, lớp và đội ngũ CBQL, giáo viên, nhân viên thực hiện cụ 

thể từ năm học 2018-2019 đến năm học 2020-2021. 

 - Cơ sở vật chất bổ sung cụ thể theo từng năm học để đáp ứng yêu cầu 

thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo. 

 - Kế hoạch thực hiện trong thời gian tới. 

 3.4. Phần thứ tư: Tổ chức thực hiện 

 Trách nhiệm của các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch - Đầu tư, Tài 

nguyên và Môi trường, UBND các huyện Lộc Bình, Tràng Định, Bình Gia. 

 Sở Giáo dục và Đào tạo kính trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận:     
- Như trên; 

- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, TCCB.                                                                                                       

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trần Quốc Tuấn 



 

 

4 

 

 

 

   
      

 

     

 


	loai_1
	loai_1_name

		2018-11-29T09:17:10+0700
	Việt Nam
	Sở Giáo dục
	Sở Giáo dục<vanphong.solangson@moet.edu> đã ký lên văn bản này!




