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BÁO CÁO 

Kết quả giám sát về tình hình, kết quả thực hiện công tác xây dựng  

trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2021 

 

Thực hiện Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 

năm 2015; Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh về 

Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2022; Kế hoạch số 367/KH-HĐND-

VHXH ngày 29/4/2022 của Ban Văn hóa- Xã hội HĐND tỉnh giám sát về tình 

hình, kết quả thực hiện công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa 

bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2021,  

Đoàn giám sát của Ban Văn hóa- Xã hội HĐND tỉnh tiến hành giám sát trực 

tiếp đối với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện Cao Lộc; giám sát qua báo cáo 

đối với UBND các huyện, thành phố; khảo sát tại trường tiểu học thị trấn Đồng 

Đăng, trường THCS thị trấn Cao Lộc; kết quả cụ thể như sau: 

I. Đặc điểm tình hình liên quan đến công tác xây dựng trường học đạt 

chuẩn quốc gia của tỉnh 

1. Quy mô trường, lớp học 

Toàn tỉnh hiện có 674 đơn vị, trường học, cụ thể: 232 trường mầm non 

(không tăng, giảm so với năm học 2018-2029); 180 trường tiểu học (giảm 45 

trường); 72 trường TH và THCS (tăng 30 trường); 145 trường THCS (giảm 41 

trường); 26 trường THPT (giảm 01 trường); 06 trường PTDTNT THCS và THPT 

(tăng 06 trường); 01 trường THCS và THPT (tăng 01 trường); 02 trung tâm 

GDTX; 09 trung tâm GDNN-GDTX và trường Cao đẳng Sư phạm. Số lượng học 

sinh, sinh viên là 205.372 (tăng 12.524 HSSV so với năm học 2018-2019), trong 

đó cấp mầm non 53.829; tiểu học 75.398; THCS 48.431, THPT 22.353, giáo dục 

thường xuyên 3.874 và trường chuyên nghiệp 1.487. 

2. Thực trạng cơ sở vật chất trường, lớp học 

2.1 Toàn tỉnh có 7.873 phòng học, trong đó 6.223 phòng kiên cố chiếm 

79,04%; 247 phòng tạm (3,14%), cơ bản đáp ứng đủ 01 phòng/01 lớp để học 02 

buổi/ngày; có 1.379 phòng học bộ môn, trong đó: 1.240 phòng kiên cố (89,92%); 

35 phòng tạm (2,54%); có 1.219 phòng hỗ trợ học tập, trong đó: 868 phòng kiên 

cố (71,21%); 112 phòng tạm (9,19%). 

Tổng số phòng hành chính quản trị và khối phụ trợ 4.157 phòng, trong đó: 

3.209 phòng kiên cố (77,2%); 214 phòng tạm (5,15%). Tổng số phòng ở cho học 

sinh nội trú 332 phòng, trong đó: 305 phòng  kiên cố (91,87%); 22 phòng tạm 

(6,63%). Khối phòng phục vụ sinh hoạt: nhà bếp 671, trong đó 220 nhà bếp kiên 

cố (32,8%), 162 bếp tạm (24,1%). Nhà ăn: 72, trong đó nhà ăn kiên cố 34 (47,2%), 
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07 tạm (9,7%). Nhà vệ sinh học sinh: 2.621, trong đó 1.850 kiên cố (70,6%), 124 

tạm (4,7%). Nhà vệ sinh giáo viên, nhân viên: 758, trong đó 568 kiên cố (74,9%), 

39 tạm (5,1%). Số công trình nước sạch: 695. Nhà đa chức năng: 58. Diện tích đất 

đang sử dụng 2.640.574m2. Hiện có 806 trường và điểm trường đã được cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất.  

2.2 Trang thiết bị dạy học tại các cơ sở giáo dục cơ bản đáp ứng được yêu 

cầu dạy và học, tuy nhiên mức độ đáp ứng nhu cầu tối thiểu của Đồ dùng- Đồ chơi– 

Thiết bị dạy học (gọi chung là TBDH) tối thiểu theo các quy định hiện hành còn 

thấp. Cơ sở vật chất về công nghệ thông tin của các cơ sở giáo dục phổ thông 

được tăng cường, hầu hết các trường đều được đầu tư, trang bị máy tính, máy 

chiếu phục vụ công tác giảng dạy và học tập. 

3. Thực trạng đội ngũ cán bộ, giáo viên  

Năm học 2021-2022, toàn ngành có 20.626 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân 

viên, trong đó: cán bộ quản lý 1.800; giáo viên: 14.661; nhân viên: 4.165. Tổng số 

đảng viên 11.440/20.626 đạt tỷ lệ 55,46 % (tăng 2,12%). Trên 72% giáo viên các 

cấp học đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên (giảm 20,56% so với năm 2011 do áp 

dụng chuẩn trình độ đào tạo mới theo quy định của Luật Giáo dục 2019). Về trình 

độ đào tạo, có 80,1% số nhà giáo đạt chuẩn trở lên hoặc đang tham gia đào tạo để 

đạt chuẩn theo Luật Giáo dục năm 2019, trong đó có 65,12% số nhà giáo đạt 

chuẩn, 14,98% trên chuẩn trình độ đào tạo; tỷ lệ nhà giáo chưa đạt chuẩn chiếm 

19,90%; riêng đối với cán bộ quản lý có 90,69% có trình độ đào tạo từ cao đẳng 

trở lên đối với cấp mầm non, từ cử nhân trở lên đối với cấp TH, THCS và THPT. 

Tỷ lệ đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp đạt từ loại khá trở lên đối với giáo 

viên cấp mầm non đạt 90,03%, tiểu học đạt 91,57%, THCS đạt 93,47%, THPT đạt 

97,55%; đối với CBQL giáo dục cấp mầm non đạt 93,6%, tiểu học đạt 92,83%, 

THCS đạt 90,53%, THPT đạt 97,86%; 92,03% có năng lực tin học và 73,40% có 

năng lực ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Tỷ lệ giáo viên/lớp đảm bảo theo 

quy định, bậc mầm non đã đạt 2,1 giáo viên/lớp; tiểu học đạt 1,44; THCS 2,1; 

THPT đạt 2,23; các trung tâm giáo dục nghề nghiệp- giáo dục thường xuyên cấp 

huyện được bố trí bình quân từ 11 giáo viên văn hoá, có đủ 08 môn cơ bản, 01 

giáo viên tin học và từ 1 đến 2 giáo viên dạy nghề, hướng nghiệp. Trường Cao 

đẳng Sư phạm Lạng Sơn có 144 CBQL, GV.  

II. Kết quả xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

Thực hiện các Thông tư và văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo1, 

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng trường 

học đạt chuẩn quốc gia, đầu tư cơ sở vật chất, tăng cường công tác quản lý nhà nước, 

                                           
1Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt 

chuẩn quốc gia đối với trường TH; Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành Quy định về kiểm định chất 

lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường THCS, THPT có nhiều cấp học; Thông tư số 19/2018/TT-

BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường MN; 

công văn số 5932/BGDĐT-QLCL ngày 28/12/2018 về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông; 

công văn số 5942/BGDĐT-QLCL ngày 28/12/2018 về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục MN. 
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đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. 

Hàng năm luôn đề ra mục tiêu xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia gắn với xây 

dựng nông thôn mới. 

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, 

UBND tỉnh xây dựng các nghị quyết, quyết định, kế hoạch nhằm thực hiện hiệu quả 

công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh2; chỉ đạo các 

đơn vị trực thuộc, phòng GDĐT các huyện, thành phố thực hiện việc rà soát, đánh 

giá, đăng ký việc công nhận mới, công nhận lại trường học đạt chuẩn quốc gia 

theo từng năm3; chỉ đạo các nhà trường thực hiện tốt quy trình kiểm định chất 

lượng giáo dục (KĐCLGD) và xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia bảo đảm 

chất lượng, đáp ứng được yêu cầu; chủ trì, phối hợp tổ chức tập huấn nghiệp vụ tự 

đánh giá, đánh giá ngoài đối với lãnh đạo, chuyên viên phòng giáo dục và đào tạo 

các huyện, thành phố, các cơ sở giáo dục thuộc cấp học mầm non, tiểu học, 

THCS, lãnh đạo, giáo viên cốt cán các trường THPT; giám sát, chỉ đạo các nhà 

trường thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng để không ngừng duy trì và nâng cao 

chất lượng trường học đạt chuẩn quốc gia; phối hợp với các sở, ngành liên quan 

thành lập đoàn kiểm tra công tác KĐCLGD và công nhận đạt chuẩn quốc gia đảm 

bảo quy định; tổ chức, kiểm tra, đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện, kịp thời báo 

cáo cấp có thẩm quyền... 

2. Công tác tuyên truyền 

Căn cứ văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo các 

giai đoạn và các văn bản có liên quan, ngành Giáo dục đã triển khai, phổ biến, 

tuyên truyền, quán triệt tới các cơ sở giáo dục, các trường mầm non, TH, THCS, 

THPT bằng nhiều hình thức đa dạng như tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử 

và các phương tiện thông tin đại chúng, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của toàn xã hội 

đối với công tác KĐCLGD và công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia gắn với 

Chương trình xây dựng nông thôn mới. 

Các huyện, thành phố đã thực hiện công tác tuyên truyền qua kênh thông 

tin Đài truyền thanh truyền hình, các đợt triển khai nhiệm vụ của các cấp uỷ 

Đảng, chính quyền và các đoàn thể, qua đó nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng 

viên và Nhân dân về chủ trương xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, tạo sự đồng 

thuận ủng hộ của Nhân dân đối với các hoạt động giáo dục của nhà trường.  

                                           
2Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2021-2025; Các quyết định và kế hoạch của UBND tỉnh: 

Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 20/01/2011 Phê duyệt quy hoạch phát triển giáo dục tỉnh giai đoạn 2011-2020; Quyết định 

số 697/QĐ-UBND, ngày 23/5/2013 Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011- 2020 trên địa bàn tỉnh; 

Quyết định số 142/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 Phê duyệt Đề án Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia cho trường 

học thuộc các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020; Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 11/3/2015 về thực hiện Đề án 

Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2014-2015 và lộ trình đến năm 2020 tỉnh. Kế hoạch số 

68/KH-UBND ngày 10/4/2019 của thực hiện Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục 

phổ thông giai đoạn 2017-2020; Quyết định số 1623/QĐ-UBND, ngày 31/8/2017 về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 

Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên tỉnh giai đoạn 2017-2020; Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 

31/01/2019 về việc thành lập Ban Chỉ đạo, cơ chế điều hành và danh mục các dự án trọng điểm năm 2019. 
3UBND tỉnh ban hành các văn bản: Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 22/01/2019 về công tác Kiểm định chất lượng giáo dục và 

xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2019; Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 13/01/2020 về công tác Kiểm định chất 

lượng giáo dục và xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2020; Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 11/01/2021 về công tác 

Kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2021. UBND các huyện, thành phố đã ban 

hành Kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn theo từng năm. 
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3. Kết quả xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia  

3.1. Kế hoạch, kết quả xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia các cấp học 

giai đoạn 2018-2021 trên địa bàn tỉnh. 

Hằng năm tỉnh đều xây dựng kế hoạch phấn đấu xây dựng 15 trường học đạt 

chuẩn quốc gia. Quá trình thực hiện từ năm 2018 - 2021 chỉ tiêu này đều đạt và 

vượt kế hoạch đề ra: năm 2018 nâng tổng số đạt chuẩn quốc gia từ 177 trường lên 

195 trường (công nhận mới 18 trường và tăng 03 trường so với kế hoạch; gồm 53 

trường mầm non, 63 trường tiểu học, 69 trường THCS, 10 trường THPT)); năm 

2019 tổng số trường đạt chuẩn quốc gia là 214 (công nhận mới 19 trường và tăng 

04 trường so với kế hoạch; gồm 59 trường mầm non, 70 trường tiểu học, 75 trường 

THCS và 10 trường THPT); năm 2020 tổng số trường đạt chuẩn quốc gia là 232 

(công nhận mới 22 trường và tăng 07 trường so với kế hoạch; gồm 72 trường mầm 

non, 68 trường tiểu học, 81 trường THCS và 11 trường THPT); năm 2021 tổng số 

trường đạt chuẩn quốc gia là 252 (công nhận mới được 20 trường và đạt chỉ tiêu so 

với kế hoạch; gồm 81 trường mầm non, 75 trường tiểu học, 84 trường THCS và 12 

trường THPT). 

3.2. Kết quả thực hiện các tiêu chí, tiêu chuẩn trường học đạt chuẩn quốc 

gia trên địa bàn tỉnh 

3.2.1. Tổ chức và quản lý nhà trường 

Hằng năm, các cơ sở giáo dục đều nghiêm túc triển khai các quy định của 

Bộ GDĐT, của Sở GDĐT về tổ chức và quản lý nhà trường, việc phê duyệt thành 

lập, kiện toàn Hội đồng trường đảm bảo đúng quy định tại Điều lệ trường học của 

cấp học. Các đơn vị trường học đều có chi bộ đảng và các tổ chức đoàn thể hoạt 

động đúng quy định; biên chế lớp học đáp ứng yêu cầu tại mỗi cấp học, số đơn vị 

trường giảm dần theo từng năm do sáp nhập trường4. Đội ngũ cán bộ quản lý 

được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động được thực hiện đảm bảo đúng quy định. 

3.2.2. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh 

Cán bộ quản lý của các đơn vị trường học được bổ sung về số lượng theo 

quy định và tăng cường năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu quản lý trường 

học. Đến năm 2021, do thay đổi chuẩn trình độ đào tạo theo Luật Giáo dục 2019 

toàn tỉnh còn 129 cán bộ quản lý các cấp học chưa đạt chuẩn trình độ đào tạo, 

trường hợp thuộc diện phải nâng chuẩn đào tạo, cơ quan quản lý đã tạo điều kiện 

để cử đi đào tạo nâng chuẩn.  

Giáo viên các cấp học được bổ sung hằng năm thông qua việc tiếp nhận và 

tuyển dụng trên cơ sở chỉ tiêu được giao. Số lượng, chất lượng và cơ cấu giáo 

viên cơ bản dần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.  

Học sinh của các cấp học qua các năm cơ bản thực hiện đúng độ tuổi đi học, 

các nhiệm vụ và được đảm bảo các quyền theo quy định. Học sinh vi phạm các 

                                           
4Năm 2018 có 725 đơn vị trường học (giảm 15 đơn vị so với năm 2017); năm 2019 có 698 đơn vị trường học (giảm 27 đơn vị 

so với năm 2018), năm 2020 có 693 đơn vị trường học (giảm 05 đơn vị so với năm 2019), năm 2021 có 675 đơn vị trường học 

(giảm 18 đơn vị so với năm 2020). 
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hành vi không được làm được phát hiện kịp thời, được áp dụng các biện pháp giáo 

dục phù hợp và có chuyển biến tích cực. Học sinh có thành tích trong học tập, rèn 

luyện có ảnh hưởng tích cực đến các hoạt động của lớp và nhà trường.  

3.2.3. Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học 

Đa số các đơn vị trường học cơ bản đáp ứng được tiêu chuẩn: nhà trường 

có cổng trường, biển trường theo quy định; khu sân chơi, bãi tập của học sinh, 

cảnh quan chung của nhà trường đảm bảo xanh, sạch, đẹp, an toàn và phù hợp với 

điều kiện của nhà trường. Khối lớp học, khu quản trị hành chính, khu vực vệ sinh, 

hệ thống cấp thoát nước đảm bảo phục vụ tốt cho hoạt động dạy và học. Các đơn 

vị trường học thường xuyên chủ động rà soát về cơ sở vật chất, trang thiết bị và 

thư viện để có kế hoạch bổ sung, sửa chữa kịp thời, đáp ứng theo các tiêu chí của 

trường chuẩn quốc gia.  

3.2.4. Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội 

Đa số các đơn vị trường học thường xuyên quan tâm và phối hợp chặt chẽ 

và hiệu quả với Ban đại diện cha mẹ học sinh trong các hoạt động; tham mưu cấp 

ủy đảng, chính quyền và phối hợp với các tổ chức, cá nhân của nhà trường đảm 

bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ chung của nhà trường; huy động Ban đại diện cha 

mẹ học sinh tham gia các hoạt động giáo dục toàn diện học sinh và kêu gọi tài trợ 

giáo dục để tăng cường xây dựng cơ sở vật chất nhà trường, động viên khen 

thưởng kịp thời các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt. Thực hiện dân chủ hóa 

trong trường học, công khai tài chính, tham mưu các cấp, các ngành địa phương 

thực hiện chủ trương của Đảng và nhà nước chăm lo cho sự nghiệp phát triển giáo 

dục. 

3.2.5. Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục 

*Đối với cấp mầm non: các nhà trường đã tập trung đảm bảo các điều kiện 

cho trẻ đến trường được ăn bán trú, học 2 buổi/ ngày; chỉ đạo thực hiện nghiêm 

túc chế độ ăn của trẻ, quản lý bữa ăn của trẻ bằng phần mềm dinh dưỡng Nutriaall 

và tăng cường công tác quản lý bán trú, thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn 

vệ sinh thực phẩm, 100% cơ sở GDMN luôn đảm bảo an toàn trong quá trình tổ 

chức cho trẻ ăn bán trú tại trường; phối hợp với cơ sở y tế địa phương tổ chức 

khám sức khỏe định kỳ và theo dõi sự phát triển của trẻ bằng biểu đồ tăng trưởng; 

phối hợp với phụ huynh trong việc chăm sóc sức khỏe cho trẻ ở trường cũng như 

chăm sóc tại gia đình, đặc biệt có sự phối hợp chặt chẽ trong thời gian nghỉ 

phòng, tránh dịch Covid-19 để đảm bảo an toàn cho trẻ; chỉ đạo, triển khai, thực 

hiện hiệu quả các nội dung giáo dục theo Chương trình GDMN...Tỷ lệ trẻ em 

hoàn thành chương trình GDMN: hàng năm đạt 100% (Phụ lục I). 

*Đối với cấp tiểu học: mạng lưới trường học được quy hoạch, số lớp và số  

học sinh ổn định do công tác dân số kế hoạch hoá gia đình và nhận thức của nhân 

dân ngày một nâng cao. Số trường, lớp, học sinh học 2buổi/ngày tăng lên, đảm 

bảo nâng cao chất lượng cho các trường có kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc 

gia. 
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Các trường đạt chuẩn quốc gia đều có sự chuyển biến rõ nét trong việc dạy 

và học. 100% cơ sở giáo dục tiểu học xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục và 

xây dựng giá trị cốt lõi nhà trường, xây dựng mô hình trường học gắn với thực 

tiễn; đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá học sinh theo định hướng 

phát triển năng lực học sinh; chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học thông qua 

việc chuẩn bị kế hoạch dạy học theo yêu cầu đổi mới; quan tâm công tác bồi 

dưỡng học sinh giỏi, năng khiếu, dạy học sinh yếu, chưa đạt chuẩn kiến thức kỹ 

năng...Duy trì tốt sĩ số học sinh, nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục, thực 

hiện nghiêm túc dạy học tăng thời lượng và dạy học 02 buổi/ngày, tăng cường 

Tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số (Phụ lục II, III). 

*Đối với cấp trung học:100% các trường xây dựng kế hoạch phát triển 

chương trình giáo dục theo chỉ đạo của Bộ, Sở GDĐT. Tổ chức đa dạng các hình 

thức tổ chức dạy học, đổi mới phương pháp dạy học; triển khai dạy học tích hợp, 

liên môn trong các trường học; tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo 

chuyên đề. Thực hiện xây dựng kịch bản dạy học trong điều kiện dịch bệnh 

Covid-19 diễn ra. Chú trọng tổ chức hoạt động giáo dục cho học sinh có hoàn cảnh 

khó khăn, học sinh gặp khó khăn trong học tập và rèn luyện; tăng cường công tác xã 

hội hóa hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn…100% các nhà trường xây dựng 

chương trình giáo dục hướng nghiệp gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch 

vụ ở địa phương với nội dung và hình thức đa dạng, có nhiều đổi mới; gắn công 

tác giáo dục hướng nghiệp với giáo dục khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh...100% các 

trường hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học có giáo viên hướng dẫn; tổ chức 

các cuộc thi khoa học kỹ thuật cho học sinh trung học...Về kết quả học lực của 

học sinh, tỷ lệ học sinh xếp loại khá, giỏi của các trường THCS, THPT đạt chuẩn 

quốc gia luôn đảm bảo tỷ lệ quy định; tỷ lệ học sinh xếp loại giỏi, các trường đều 

đạt tỷ lệ trên 10%; trường THPT chuyên Chu Văn An luôn đạt trên 45%. Tỷ lệ 

học sinh xếp loại yếu, kém của trường THCS, THPT luôn thấp hơn 05%; riêng 

trường THPT chuyên không có học sinh yếu, kém. Về xếp loại hạnh kiểm, các 

trường THCS, THPT luôn đạt tỷ lệ trên 90% học sinh xếp loại hạnh kiểm khá, tốt; 

trường THPT chuyên đạt trên 98%. 100% các trường THCS, THPT đạt chuẩn 

quốc gia có tỷ lệ học sinh bỏ học thấp hơn 01%; tỷ lệ học sinh lưu ban thấp hơn 

02%; trường THPT chuyên Chu Văn An không có học sinh lưu ban và học sinh 

bỏ học (Phụ lục IV,V). 

1.3. Công tác phối hợp trong xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia.  

Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch 

KĐCLGD và xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia được thực hiện thường 

xuyên, chặt chẽ, có sự phối hợp giữa Sở GDĐT với các sở, ban, ngành, đoàn thể 

và các địa phương để ban hành cơ chế hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị 

và đào tạo nguồn lực cho địa phương, nhất là những địa bàn thuộc vùng kinh tế - 

xã hội đặc biệt khó khăn.  

UBND các huyện, thành phố chủ động tham gia phối hợp, huy động, lồng 

ghép các nguồn lực phục vụ công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, 

đưa mục tiêu xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia gắn liền với kế hoạch phát 
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triển kinh tế - xã hội và có lộ trình cụ thể để đảm bảo hoàn thành mục tiêu được 

giao. Chủ động, tích cực phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể ban hành cơ 

chế hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và đào tạo nguồn lực cho địa 

phương nhất là những địa bàn thuộc vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; cân 

đối nguồn lực, tập trung kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở vật chất theo kế hoạch, lộ 

trình đối với các trường học dự kiến đạt chuẩn quốc gia gắn với duy trì nâng cao 

chất lượng những trường đã đạt chuẩn. 

Các đơn vị trường học tiếp tục thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa nhà 

trường- gia đình- xã hội trong giáo dục học sinh; phát huy vai trò, trách nhiệm của 

cả hệ thống chính trị, Ban đại diện cha mẹ học sinh, Hội Khuyến học trong công 

tác tuyên truyền, vận động khắc phục tình trạng học sinh bỏ học, đi học không 

chuyên cần nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. 

2. Nguồn ngân sách và nguồn xã hội hóa đầu tư xây dựng các trường 

học đạt chuẩn quốc gia.  

2.1. Giai đoạn 2018- 2021, nguồn ngân sách đầu tư cho cơ sở vật chất các 

trường học trong đó có trường chuẩn quốc gia thông qua các chương trình đề án 

của Trung ương .được huy động từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ, vốn vay 

ODA, vốn vay Ngân hàng Thế giới đạt trên 324 tỷ đồng; vốn đối ứng địa phương 

trên 34,6 tỷ đồng. 

Nguồn ngân sách đầu tư cho cơ sở vật chất các trường học trong đó có 

trường chuẩn quốc gia thông qua các chương trình, đề án của tỉnh được huy động 

từ Chương trình mục tiêu quốc gia, Trái phiếu Chính phủ, ngân sách tỉnh, huyện 

và huy động xã hội hóa...đạt trên 932 tỷ đồng. Kinh phí đầu tư cho thiết bị trường 

học giai đoạn 2018 - 2021 được sử dụng từ ngân sách của tỉnh thực hiện qua các 

gói thầu mua sắm trang thiết bị với tổng kinh phí 299 tỷ đồng (năm 2019: 70 tỷ; 

năm 2020: 115 tỷ; năm 2021: 114 tỷ). 

2.2 Huy động xã hội hóa đầu tư cho giáo dục giai đoạn 2018 - 2021 thông 

qua các chương trình: Hũ gạo tình thương, xây dựng cơ sở vật chất trường mầm 

non, trang thiết bị trường học... từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân 

trong và ngoài tỉnh với tổng giá trị khoảng 383 tỷ đồng và 214 tấn gạo. 

3. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, trường học trong việc xây 

dựng và duy trì kết quả của trường đạt chuẩn quốc gia 

Chỉ đạo các nhà trường thực hiện tốt quy trình KĐCLGD và xây dựng 

trường học đạt chuẩn quốc gia bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu. Chủ trì tập 

huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho các đơn vị, cá nhân thực hiện công 

tác tự đánh giá và đánh giá ngoài. Giám sát, chỉ đạo các nhà trường thực hiện kế 

hoạch cải tiến chất lượng để không ngừng duy trì và nâng cao chất lượng trường 

học đạt chuẩn quốc gia. 

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ tự đánh giá, đánh giá ngoài đối với lãnh đạo, 

chuyên viên phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố, các cơ sở giáo dục 

thuộc cấp học mầm non, tiểu học, THCS, lãnh đạo, giáo viên cốt cán các trường 

trung học phổ thông. Sở GDĐT đã rà soát đối với các phòng GDĐT, các đơn vị 
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trực thuộc về việc đăng ký công nhận mới và công nhận lại trường học đạt chuẩn 

quốc gia, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch KĐCLGD và công nhận trường học 

đạt chuẩn quốc gia theo từng năm.  

4. Công tác kiểm tra, thanh tra 

Công tác kiểm tra đã được Sở GDĐT hướng dẫn tổ chức triển khai thực 

hiện thường xuyên, các cuộc kiểm tra chủ yếu lồng ghép công tác xây dựng 

trường học đạt chuẩn quốc gia đối với các đơn vị (kiểm tra đầu năm, giữa năm, 

cuối năm, mỗi năm thực hiện lồng ghép kiểm tra được từ 70 đến 120 đơn vị).  

III. Đánh giá chung 

1. Kết quả đạt được 

Giai đoạn 2018- 2021, công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia 

trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Xác định xây dựng trường đạt 

chuẩn quốc gia vừa là mục tiêu vừa là động lực phát triển giáo dục, các địa 

phương đều đưa chỉ tiêu xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia vào nghị quyết 

của HĐND và kế hoạch của UBND các cấp; xây dựng kế hoạch, thành lập Ban 

chỉ đạo, ưu tiên bố trí các nguồn lực để thực hiện; xây dựng quy hoạch, bố trí quỹ 

đất cho giáo dục…Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học từng bước được tăng 

cường theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát 

triển đội ngũ nhà giáo dần đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Các trường được 

công nhận đạt chuẩn không ngừng nỗ lực phấn đấu để duy trì các tiêu chuẩn, tiêu 

chí của trường chuẩn, đồng thời nâng mức độ đạt chuẩn của nhà trường. Tính đến 

hết năm 2021, toàn tỉnh đã có 252/663 trường học đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 

38% (trong đó mức độ 1 là 244/252 trường, chiếm tỷ lệ 96,83%; mức độ 2 là 

08/252 trường, chiếm tỷ lệ 3,17%). Kết quả xây dựng trường học đạt chuẩn quốc 

gia đã khẳng định vai trò nòng cốt trong nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở 

các cấp học, là một trong những tiêu chí để các địa phương hoàn thành mục tiêu 

xây dựng nông thôn mới, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế- xã hội 

của tỉnh.  

2. Một số khó khăn, hạn chế 

- Luật Giáo dục 2019 có hiệu lực làm thay đổi chuẩn đánh giá trình độ 

chuyên môn đào tạo của giáo viên đối với các cấp học (đạt chuẩn trình độ đào tạo 

đối với cấp mầm non là trình độ cao đẳng; cấp tiểu học, trung học là trình độ đại 

học và trình độ trên chuẩn từ cấp tiểu học trở lên là trình độ thạc sỹ chuyên môn), 

tuy nhiên đây là khó khăn đối với ngành giáo dục, đặc biệt là đối với cấp tiểu học 

trở lên với trình độ trên chuẩn phải là thạc sỹ theo đúng chuyên ngành đào tạo. 

- Việc duy trì đạt chuẩn quốc gia, công nhận mới đối với các nhà trường 

trên địa bàn tỉnh rất khó đáp ứng các tiêu chí, tiêu chuẩn về cơ sở vật chất và quy 

mô trường lớp học được quy định tại các Thông tư của Bộ GDĐT (Thông tư số 

13/2020/TT-BGDĐT ngày 27/5/2020 của Bộ GDĐT ban hành quy định tiêu 

chuẩn cơ sở vật chất các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học 

phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Thông tư số14/2020/TT-
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BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ GDĐT ban hành quy định phòng học bộ môn của 

cơ sở giáo dục phổ thông). 

- Việc sáp nhập các trường trong giai đoạn 2018-2021 làm tăng số lớp của 

một số trường; quy mô học sinh tiểu học, THCS đều tăng, dẫn đến xu hướng tăng 

số học sinh/lớp; nhiều địa phương gặp khó khăn trong việc xây dựng trường đạt 

chuẩn mức độ 1, 2. Việc công nhận lại trường học đạt chuẩn quốc gia gặp rất 

nhiều khó khăn, do không đáp ứng các tiêu chí quy định về cơ sở vật chất, quỹ 

đất...  

- Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia của tỉnh còn thấp so với tỷ lệ chung 

của toàn quốc (năm 2021 đạt 38%, ở mức trung bình khá); các trường học đạt 

chuẩn quốc gia mức độ 2 còn chiếm tỷ lệ thấp trên tổng số các trường đã được 

công nhận đạt chuẩn quốc gia (3,17%). Một số huyện có tỷ lệ trường học đạt 

chuẩn quốc gia còn thấp (Bình Gia 16/60 đơn vị trường học chiếm 26,6%; Đình 

Lập: 13/40, chiếm 32,5%).  

- Cơ sở vật chất của các trường học được xây dựng mới còn chậm so với 

tiến độ đã đề ra. Các trường học đến thời điểm được công nhận lại thường không 

đảm bảo về cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy, học theo quy định mới của Bộ 

GDĐT. Số đơn vị trường học chưa đảm bảo về cơ sở vật chất theo quy định (thiếu 

các phòng chức năng, thiếu lớp học, diện tích sân chơi, bãi tập không đủ điều 

kiện theo quy định) nên không đủ điều kiện để công nhận lại tăng dần qua các 

năm (hết năm 2021 trên toàn tỉnh còn 51 trường không đủ điều kiện để công nhận 

lại do không đảm bảo các tiêu chí, tiêu chuẩn theo quy định, chủ yếu là tiêu chí về 

cơ sở vật chất). Mức độ đáp ứng nhu cầu tối thiểu của trang thiết bị dạy học theo các 

quy định hiện hành còn thấp.  

- Đội ngũ giáo viên, nhân viên ở một số đơn vị trường học không đủ số lượng 

theo quy định; một số trường đội ngũ giáo viên đủ về số lượng nhưng không phù hợp 

về cơ cấu giữa các môn học. Đội ngũ nhân viên trường học hầu hết đều thiếu so với 

định mức quy định, một số đơn vị trường học gặp khó khăn khi không có nhân 

viên kế toán và y tế; một số lĩnh vực (như nhân viên thiết bị) chủ yếu do giáo viên 

kiêm nhiệm.  

- Một số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên vi phạm kỷ luật làm ảnh hưởng 

đên công tác xây dựng, đảm bảo các tiêu chí, tiêu chuẩn để đề nghị công nhận, công 

nhận lại trường học đạt chuẩn quốc gia.  

- Các đơn vị trường học ở những địa bàn có điều kiện kinh tế- xã hội thuận 

lợi (khu vực trung tâm thị trấn, thành phố) thường bị quá tải về số học sinh/lớp so 

với quy định, hoặc có tình trạng không ổn định, dao động thừa so với quy định sĩ 

số trên lớp ở một số thời điểm. 

- Công tác thu thập, lưu trữ các thông tin minh chứng ở một số trường học 

không đảm bảo quy định, ảnh hưởng đến việc thực hiện tự đánh giá và công nhận đạt 

chuẩn quốc gia theo quy định. Một số trường học sau khi được công nhận lại có biểu 

hiện chủ quan dẫn đến công tác duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục bị hạn chế. 
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- Công tác thanh tra, kiểm tra chủ yếu được lồng ghép với công tác thanh tra, 

kiểm tra chuyên môn của ngành giáo dục, chưa tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên đề 

về công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia. 

3. Nguyên nhân  

- Điều kiện kinh tế- xã hội của tỉnh còn nhiều khó khăn, thu nhập bình quân 

đầu người còn thấp do vậy nguồn lực đầu tư cho giáo dục chưa đáp ứng được yêu 

cầu phát triển, công tác xã hội hóa giáo dục gặp rất nhiều khó khăn, hạn chế. 

- Việc duy trì đạt chuẩn quốc gia, công nhận mới đối với các nhà trường 

trên địa bàn tỉnh rất khó đáp ứng các tiêu chí, tiêu chuẩn về cơ sở vật chất và quy 

mô trường lớp học được quy định tại các Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT, 

Thông tư số14/2020/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT, do tỉnh Lạng Sơn còn nhiều khó 

khăn về điều kiện kinh tế- xã hội... 

- Đối với các trường học đã đạt chuẩn trước đây (theo quy chuẩn cũ) thì cơ 

sở vật chất đều xuống cấp, diện tích sân chơi, bãi tập, phòng học, phòng bộ môn... 

không đủ số lượng và điều kiện theo quy định mới, đồng thời cũng không thể 

hoặc khó có thể mở rộng diện tích để đáp ứng tiêu chí quy định. Đối với các 

trường học đến thời hạn công nhận lại: do cơ sở vật chất và trang thiết bị đã được 

xây dựng và cung cấp quá lâu nên hầu như đã xuống cấp hoặc không sử dụng 

được, nguồn kinh phí để tu sửa và trang bị còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu. 

- Đối với một số trường học ở những địa bàn thuận lợi (khu vực trung tâm 

thị trấn, thành phố): tốc độ dân cư gia tăng nhanh cùng với sự di cư cơ giới dẫn đến 

số lượng học sinh quá tải so với số lớp học, trong khi cơ sở vật chất, trường lớp, đội 

ngũ giáo viên không đáp ứng kịp nhu cầu; mặt khác, do không còn quỹ đất nên việc 

tăng diện tích để xây thêm phòng học và mở rộng sân chơi, bãi tập rất khó khăn.  

- Một số trường không đủ số lượng về giáo viên, nhân viên theo quy định 

do thiếu nguồn giáo viên để tuyển dụng. Một số trường còn có hiện tượng giáo 

viên vi phạm quy chế chuyên môn, vi phạm quy định về đạo đức nhà giáo. 

IV. Kiến nghị, đề xuất 

1. Đối với UBND tỉnh 

(1) Xem xét, cân đối nâng tỷ lệ ngân sách chi thường xuyên phân bổ cho 

ngành giáo dục, nhằm đảm bảo nguồn lực cho các đơn vị trường học chủ động 

thực hiện nhiệm vụ giáo dục và xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia; tăng 

cường nguồn ngân sách của tỉnh cho công tác xây dựng trường học đạt chuẩn 

quốc gia.  

(2) Trong công tác quy hoạch sử dụng đất, chỉ đạo thực hiện, tạo điều kiện 

dành quỹ đất cho việc phát triển các cơ sở giáo dục có đủ diện tích đạt tiêu chí 

trường học đạt chuẩn quốc gia theo quy định.  

(3) Chỉ đạo cơ quan chuyên môn giao đủ số lượng biên chế giáo viên, nhân 

viên trường học để đảm bảo thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 có 

hiệu quả. 
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3. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo 

(1) Tiếp tục tham mưu cho tỉnh thực hiện hiệu quả công tác xây dựng 

trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ, 

mục tiêu đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-

2025, Nghị quyết số 63-NQ/TU ngày 29/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

tiếp tục đổi mới căn bản, phát triển toàn diện giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch kiểm định 

chất lượng giáo dục và xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2022 và giai 

đoạn tiếp theo.  

 (2) Tham mưu cho tỉnh chỉ đạo, tập trung bố trí nguồn lực từ các chương 

trình, dự án để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, đảm bảo thực hiện hiệu quả kế 

hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia.  

(3) Thống kê, đánh giá việc đầu tư, quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, trang 

thiết bị dạy học tại các trường học, cấp học trên địa bàn tỉnh để xây dựng kế 

hoạch đầu tư, mua sắm, sửa chữa, duy tu bảo dưỡng đảm bảo hiệu quả. Rà soát, 

thực hiện các giải pháp đối với các trường học đã đạt chuẩn nhưng còn nợ tiêu 

chí, tiêu chuẩn (đã đạt chuẩn; chưa công nhận lại; các trường học chuẩn bị đạt 

chuẩn) để hoàn thành mục tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 

2021- 2025 trên địa bàn tỉnh. 

(4) Tiếp tục chỉ đạo các nhà trường thực hiện quy trình KĐCLGD và xây 

dựng trường học đạt chuẩn quốc gia bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Chỉ đạo các 

nhà trường huy động mọi nguồn lực bổ sung cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy 

học; bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên hợp lý; thực hiện đồng 

bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục; giám sát, chỉ đạo các nhà trường 

thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng để không ngừng duy trì và nâng cao chất 

lượng trường học đạt chuẩn quốc gia. 

(5) Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, 

chính trị, năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhằm 

đáp ứng các tiêu chí về cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ở các bậc học, cấp học 

theo quy định. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn thường xuyên về công tác tự đánh 

giá, đánh giá ngoài cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành về 

công tác KĐCLGD và xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia. 

(6) Phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn hướng dẫn UBND các huyện, thành 

phố thực hiện bố trí, tuyển dụng giáo viên các cấp học kịp thời đáp ứng yêu cầu 

dạy và học; bố trí sắp xếp đội ngũ giáo viên đảm bảo cơ cấu, phù hợp với từng 

trường, từng địa phương. 

(7) Tích cực thực hiện công tác xã hội giáo dục, huy động nguồn lực của 

toàn xã hội cùng chăm lo công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, nâng cao 

chất lượng dạy và học. 

(8) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn, đánh giá, 

KĐCLGD và xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, trong đó cần chú trọng 

thanh tra, kiểm tra chuyên đề công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia; 
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kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn đối với các nhà trường trong quá 

trình thực hiện. 

4. Đối với UBND các huyện, thành phố 

(1) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức trong 

các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể và các tầng lớp Nhân dân 

về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác xây dựng, duy trì trường học 

đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn. Quán triệt việc nâng cao chất lượng trường học 

đạt chuẩn quốc gia là xây dựng mô hình nhà trường với chất lượng giáo dục cao, 

thể hiện sự phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. 

(2) Ưu tiên bố trí kinh phí; thực hiện hiệu quả việc lồng ghép các nguồn 

kinh phí từ các chương trình, đề án phục vụ công tác xây dựng trường học đạt 

chuẩn quốc gia; đẩy nhanh công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia theo kế 

hoạch, lộ trình đã xây dựng, ưu tiên đối với các trường trên địa bàn dự kiến sẽ về 

đích nông thôn mới. Đối với các trường chưa đạt chuẩn quốc gia cần tập trung chỉ 

đạo, dành nguồn lực tài chính, đẩy nhanh tiến độ thực hiện để hoàn thiện việc xây 

dựng trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Quan tâm tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc đối với các trường đã quá hạn kiểm định chưa công nhận lại, các 

trường đến hạn kiểm định và các trường đã công nhận đạt chuẩn nhưng còn nợ 

tiêu chí. 

 (3) Chỉ đạo cơ quan chuyên môn, chính quyền cấp xã, các nhà trường rà 

soát, xác định nhu cầu phòng học, cơ sở vật chất, TBDH cần xây dựng, trang bị 

mới, cần sửa chữa, nâng cấp; lập kế hoạch đầu tư, xây dựng, bố trí sử dụng theo 

nhu cầu, khắc phục tình trạng thiếu phòng học phải học tạm, học nhờ... 

(4) Chỉ đạo kịp thời công tác KĐCLGD, xây dựng trường học đạt chuẩn 

quốc gia; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đánh giá công tác 

KĐCLGD và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo quy định. 

(5) Tăng cường công tác kiểm tra chuyên ngành đối với các đơn vị trường 

học; chỉ đạo thực hiện tốt việc duy trì, nâng chất lượng các tiêu chí theo tiêu 

chuẩn trường học đạt chuẩn quốc gia, đồng thời thực hiện tốt các giải pháp nâng 

cao chất lượng giáo dục; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật, kịp thời 

khắc phục, uốn nắn các biểu hiện sai lệch về tư tưởng đạo đức và thực hiện các 

nhiệm vụ của ngành, của địa phương. 

(6) Thực hiện tốt công tác quy hoạch sử dụng đất; ưu tiên quỹ đất để phát 

triển các cơ sở giáo dục trên địa bàn, nhất là đối với những trường đạt chuẩn quốc 

gia. Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các trường học thực hiện thủ tục đề nghị cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.  

(7) Thực hiện tốt việc phối hợp giữa chính quyền, nhà trường, gia đình, các 

tổ chức đoàn thể về công tác giáo dục; nâng cao vai trò, trách nhiệm của nhà 

trường, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong việc quản lý và giáo dục học 

sinh. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, huy động, phát huy tốt các nguồn 

lực trong công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia. 
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Trên đây là báo cáo kết quả giám sát tình hình, kết quả thực hiện công tác 

xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2021 

của Đoàn giám sát Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh./. 

 

Nơi nhận:    

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);  

- UBND tỉnh; 

- PTB VH XH HĐND tỉnh;  

- Ủy viên Ban VH XH HĐND tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Sở GDĐT; 

- TT HĐND, UBND các huyện, TP; 

- C,PVP ĐĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Các phòng CM, KT; 

- Lưu: VT. 

TM. ĐOÀN GIÁM SÁT 

TRƯỞNG ĐOÀN 

 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG BAN VĂN HÓA- XÃ HỘI 

Hoàng Thị Kim Vân 

 

 

 


		2022-08-03T16:17:03+0700


		2022-08-03T16:22:23+0700




