
UBND TỈNH LÂM ĐỒNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

Số:  221/BC-SGDĐT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lâm Đồng, ngày 05 tháng 02 năm 2021 

 

BÁO CÁO 

Sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 18/5/2018 của Tỉnh ủy 

Lâm Đồng về việc phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo  

tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2018 - 2020 và những năm tiếp theo  

 

 PHẦN THỨ NHẤT 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 13-NQ/TU 

Sau 2 năm thực hiện đồng bộ Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 18/5/2018 của 

Tỉnh ủy Lâm Đồng về việc Phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo 

(GDĐT) tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2018 - 2020 và những năm tiếp theo (Nghị 

quyết số 13) cùng với các Nghị quyết, Chương trình hành động, Kế hoạch của các 

cấp về đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập 

quốc tế, Ngành giáo dục và đào tạo đã đạt được kết quả như sau. 

I. Công tác quán triệt và tuyên truyền 

Ngay sau khi Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 13, Sở GDĐT đã chỉ đạo các 

đơn vị trong toàn Ngành tổ chức phổ biến, quán triệt sâu s c, cụ thể các  uan điểm, 

mục ti u  nhiệm vụ, giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo;  tổ 

chức tuyên truyền rộng rãi trong  ã hội nhằm nâng cao nhận thức về vai trò quyết 

định chất lượng GDĐT của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục và trách 

nhiệm của gia đình trong phối hợp với nhà trường và xã hội trong giáo dục nhân 

cách, lối sống cho học sinh. 

Theo tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết số 13, Đảng bộ Văn phòng Sở Giáo 

dục và Đào tạo đã  ây dựng Nghị quyết chuy n đề số 80/NQ/ĐB ngày 27/12/2018 

về Tiếp tục xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2018 – 2020 nhằm đảm bảo 

thực hiện th ng lợi các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa X.    

Thông qua các hội nghị toàn Ngành, những phiên họp giao ban định kỳ hàng 

tháng, hàng quý, nội dung của Nghị quyết 13, Nghị quyết số 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 đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong 

điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (Nghị 

quyết số 29); Nghị quyết số 44-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Chính phủ ban hành 

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 

04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI 

về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo  đáp ứng yêu cầu công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và 

hội nhập quốc tế; Chương trình hành động số 74-CTr/TU ngày 11/02/2014 thực 

hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương 
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Đảng khóa XI “Về đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT đáp ứng yêu cầu công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và 

hội nhập quốc tế”; Kế hoạch số 5477/KH-UBND ngày 15/9/2015 của UBND tỉnh 

về việc thực hiện Chương trình hành động số 74-CTr/TU ngày 11/02/2014 của 

Tỉnh ủy và gần đây nhất là Kế hoạch số 5498/KH-UBND ngày 25/6/2020 của 

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 

của Ban Bí thư và Kế hoạch số 97-KH/TU ngày 18/8/2019 của Tỉnh ủy thực hiện 

Kết luận số 51-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị 

quyết TW 8, khóa XI được lãnh đạo Sở và các thủ trưởng đơn vị thường xuyên 

được quán triệt hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời. Những nội dung trọng tâm như:  ây 

dựng trường chuẩn quốc gia  chương trình đổi mới sách giáo khoa, xây dựng xã hội 

học tập… được triển khai quyết liệt  đúng tiến độ. 

Hệ thống văn bản có li n  uan luôn được cập nhật kịp thời, đầy đủ, phổ biến 

rộng rãi đến các đơn vị. Công tác phối hợp tuyên truyền với Báo Lâm Đồng  Đài 

Phát thanh và Truyền hình tỉnh, huyện, thành phố luôn được triển khai chặt chẽ, 

thường xuyên; xây dựng các chuyên mục, phóng sự  chuy n đề, chuyên trang giúp 

cho học sinh, phụ huynh học sinh và nhân dân n m b t được các chủ trương của 

Ngành, từ đó tạo được sự đồng thuận cao trong toàn xã hội (có hơn 70 tin, bài được 

phát  in tr n Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, huyện và Báo Lâm Đồng) 

Qua triển khai, quán triệt Nghị quyết số 13 của Tỉnh ủy, một lần nữa đã giúp 

đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên hiểu sâu, n m vững những quan 

điểm, chủ trương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tạo động lực 

cho toàn Ngành quyết tâm thực hiện th ng lợi các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ tỉnh khóa X.   

II. Kết quả thực hiện các các mục tiêu  

1. Các mục tiêu tổng quát của Nghị quyết 

Sau 2 năm thực hiện, Giáo dục Lâm Đồng đạt được: 

Giáo dục Lâm Đồng cơ bản phát triển đồng bộ về cơ cấu và  uy mô đáp ứng 

được nhu cầu học tập của con em. Hoàn thành mục tiêu xây dựng trường đạt chuẩn 

quốc gia. Tính đến tháng 10/2020 đã đạt 80 57 % vượt chỉ tiêu 0,57 %. Duy trì và 

nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục ở các cấp học, bậc học. Toàn tỉnh có 146 

Trung tâm học tập cộng đồng, có nhiều cố g ng trong đa dạng hình thức học tập, 

đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên của nhân dân  bước đầu đã hình thành mạng 

lưới xây dựng xã hội học tập. 

Đảm bảo đội ngũ nhà giáo  cán bộ quản lý, viên chức đủ số lượng  cơ cấu hợp 

lý  đạt chuẩn về trình độ, phẩm chất  đạo đức đáp ứng mục tiêu, nhiệm vụ của 

ngành. Toàn ngành có 22.915 CBQL  GV  NV  trong đó: CBQL: 1.595 người; GV: 

17.963 người; NV: 3.357 người. Hầu hết đội ngũ nhà giáo có trình độ đào tạo đạt 

chuẩn và trên chuẩn cao. Mầm non đạt chuẩn: 95,3 %, trên chuẩn: 39,7%); Tiểu 

học đạt chuẩn: 99,8%, trên chuẩn: 31 6%); THCS đạt chuẩn: 99,8%, trên chuẩn: 
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78%; THPT đạt chuẩn: 100%, trên chuẩn: 30%; TCCN đạt chuẩn: 100%, trên 

chuẩn 5 2%; Cao đẳng đạt chuẩn: 100%, trên chuẩn 40%. Toàn ngành có 8665 

đảng vi n  đạt tỷ lệ 38,25%. 

Bước đầu rà soát, s p xếp  điều chỉnh quy mô lớp học khoa học, hợp lý; thu 

gọn các điểm trường theo theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 

25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp 

tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt 

động của các đơn vị sự nghiệp công lập; nguyên t c thuận lợi cho người dân, phù 

hợp với điều kiện thực tế từng địa phương. Tính đến tháng 10/2020 toàn ngành đã 

thực hiện sáp nhập, s p xếp các đơn vị sự nghiệp công lập giảm 10 đơn vị chiếm tỷ 

lệ 8,59 %. 

Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học ngày càng được hoàn thiện theo 

hướng đồng bộ đảm bảo phục vụ tốt cho hoạt động dạy và học  đáp ứng yêu cầu 

thực hiện Chương trình GDPT 2018 theo lộ trình. Tổng kinh phí thực hiện cho 

công tác duy tu, sửa chữa, xây mới, mua s m trang thiết bị dạy học  đào tạo, bồi 

dưỡng tập huấn CBQL, GV … trong 02 năm 2019: 1.221 tỉ, 2020: trên 900 tỉ. 

2. Chất lượng các bậc học 

a) Giáo dục Mầm non 

100%   ã  phường, thị trấn đều có trường mẫu giáo hoặc mầm non, 100% xã 

có trường MN công lập. Hệ thống trường lớp mầm non từng bước được xây dựng 

theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa góp phần nâng cao chất lượng trường MN. Tỷ 

lệ trẻ em 0-2 tuổi đến nhà trẻ so với trẻ em trong độ tuổi 30.14%, Tỷ lệ trẻ em đi 

học mẫu giáo so với trẻ em trong độ tuổi 3- 5 tuổi 85.98%, số trẻ em 5 tuổi đến 

trường 99 83% (năm sau cao hơn năm trước). 

Chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ ngày càng được nâng cao  100% trường có 

tổ chức bán trú; có 100% trẻ được học 2 buổi/ngày; 100% trẻ được khám sức 

khỏe và theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trường. Tỷ lệ trẻ SDD thể nhẹ cân 

là 3.9%, giảm 0.62 %, thể thấp còi là 4.8% giảm 0.38% so với cùng kỳ năm học 

trước. Có 83 2 % trường mầm non công lập đạt chuẩn quốc gia. Cán bộ quản lý, 

giáo vi n đạt chuẩn 100%; trong đó: cán bộ quản lý có trình độ trên chuẩn đạt 98%; 

giáo vi n có trình độ trên chuẩn 80%. 

Thực hiện việc đổi mới hoạt động chăm sóc  giáo dục trẻ theo  uan điểm giáo 

dục toàn diện, tích hợp, lấy trẻ làm trung tâm: 100% các CSGD MN thực hiện 

chương trình GDMN; thực hiện chương trình GDMN cho trẻ MG 5- 6 tuổi vùng 

khó, chuẩn bị tiếng Việt cho 100% trẻ em DTTS 5 tuổi. 
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b) Giáo dục Tiểu học 

Toàn tỉnh có 99,8% trẻ em trong độ tuổi học tiểu học; 98% trẻ em người 

dân tộc trong độ tuổi được đến trường. Duy trì 100% số  ã đạt chuẩn phổ cập 

giáo dục tiểu học  trong đó số  ã đạt chuẩn mức độ 3 đạt 100%; 100% huyện, 

thành phố đạt chuẩn mức độ 3, tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 

3. Cán bộ quản lý  giáo vi n đạt chuẩn 100%; trong đó cán bộ quản lý có trình 

độ trên chuẩn đạt 98.76%; giáo vi n có trình độ trên chuẩn đạt 95,8%. Có 

86.25% trường tiểu học công lập đạt chuẩn quốc gia. 

Chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai chương trình GDPT 2018; công tác 

lựa chọn sách giáo khoa đảm bảo theo các ti u chí được xã hội đồng thuận cao, 

triển khai dạy học đối với lớp 1 linh hoạt, hiệu quả. Việc thực hiện đổi mới sinh 

hoạt chuyên môn, nâng cao chất lượng dạy học  đổi mới phương pháp  đánh giá 

học sinh tiểu học của giáo viên có nhiều chuyển biến tích cực, ổn định; đã chủ 

động triển khai áp dụng dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất năng lực 

học sinh vào chương trình hiện hành.  

Công tác bồi dưỡng CBQL-GV cốt cán về Chương trình GDPT 2018 đã 

triển khai đạt hiệu quả, có 248 giáo viên cốt cán và 34 CBQL đã được bồi dưỡng 

và đang triển khai bồi dưỡng đại trà toàn tỉnh. 219/243 (90 1%) trường tổ chức 

dạy học 2 buổi/ngày. Đối với lớp 1 tổ chức dạy học 2 buổi/ngày (9-10 buổi/tuần) 

đạt tỉ lệ 100%. Có 53/243 (21.3%) trường với tổng số 18.742 học sinh bán trú.  

c) Giáo dục Trung học 

Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, 

chủ động, tự lực, sáng tạo của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận 

dụng kiến thức, kỹ năng giải quyết các vấn đề thực tiễn, hình thành, phát triển 

phẩm chất và năng lực học sinh; đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng 

hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; đổi mới 

phương pháp dạy học theo chủ đề, chuẩn bị tiếp cận chương trình giáo dục phổ 

thông mới; tổ chức các lớp tập huấn chuy n môn đối với cấp THCS và THPT về 

phương pháp dạy học các môn học  hướng dẫn học sinh tự học, dạy học tích hợp 

liên môn, kỹ thuật xây dựng ma trận đề, biên soạn câu hỏi tr c nghiệm khách 

quan; tập huấn cán bộ quản lý THCS về quản lý nhà trường theo hướng tăng 

cường chủ động. 

Chỉ đạo các nhà trường giảng dạy theo hướng lồng gh p  tích hợp li n 

môn, dạy theo chủ đề  r n luyện kỹ năng thực hành  vận dụng kiến thức vào thực 

tiễn  chú trọng giáo dục nhân cách  đạo đức  lối sống … phù hợp với điều kiện 

của địa phương; tăng cường giáo dục thể chất   uốc phòng, an ninh, dạy nghề và 

định hướng nghề nghiệp, phân luồng học sinh; dạy ngoại ngữ  tin học theo  uy 

định; rà soát  điều chỉnh chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo hướng 

tinh giản, loại bỏ nội dung trùng lặp, hàn lâm, xa thực tế  chưa cần thiết và 

không phù hợp với trình độ, tâm sinh lý lứa tuổi học sinh. 
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Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học  trong đó tập trung thực 

hiện chương trình GDPT hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm 

chất học sinh, rà soát quy hoạch lại mạng lưới trường, lớp g n với các điều kiện 

đảm bảo chất lượng  đáp ứng yêu cầu triển khai CT GDPT 2018; củng cố các 

trường PT DTNT  trường PT DTBT có quy mô phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi 

cho học sinh học tập và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.   

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hoạt động dạy và 

học, triển khai hồ sơ  sổ sách điện tử trên hệ thống phần mềm vnEdu đối với cấp 

TH, THCS và THPT từ NH 2020 – 2021 (Sổ đăng bộ, sổ theo dõi học sinh 

chuyển trường, sổ gọi t n ghi điểm, phiếu báo giảng, sổ chủ nhiệm…)  tổ chức 

tập huấn cho đội ngũ CBQL và GV phụ trách về các ứng dụng này trên phần 

mềm vnEdu.  

Công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT hàng năm được tổ chức với yêu cầu 

đảm bảo an toàn, trung thực  đúng  uy chế và kết quả đều ở mức xếp đầu các 

tỉnh khu vực Tây Nguy n  năm sau cao hơn năm trước: năm 2020: 99 54%  tăng 

2,07% so với năm 2019 (năm 2019: 97 47%). 

Công tác giáo dục dân tộc được  uan tâm đầu tư cơ sở vật chất trường 

lớp  các điều kiện nâng cao chất lượng dạy và học; thực hiện nhiều chính sách 

ưu ti n đầu tư phát triển giáo dục vùng đồng bào DTTS đóng vai trò  uan trọng 

trong việc huy động trẻ em  HSSV người DTTS đi học. Sở GDĐT  uan tâm và 

tạo điều kiện cho đội ngũ giáo vi n người DTTS được tham gia bồi dưỡng, tập 

huấn chuyên môn nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. 

Công tác giáo dục chính trị, HSSV NH 2020- 2021 đã được Sở GDĐT 

quán triệt, quan tâm chỉ đạo  hướng dẫn triển khai thực hiện, tranh thủ được sự 

hỗ trợ, phối hợp thực hiện của các sở, ngành liên quan; công tác giáo dục lý 

tưởng  đạo đức, lối sống được tập trung hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện quyết liệt 

và có chiều sâu hơn; công tác giáo dục kỹ năng sống, tuyên truyền, giáo dục 

pháp luật về an toàn giao thông, xây dựng môi trường an ninh, trật tự trường học 

được chú trọng; các đơn vị trường học có nhiều cố g ng trong triển khai thực 

hiện với nhiều hình thức phong phú và đã đạt được nhiều kết quả tốt; môi trường 

giáo dục có chuyển biến tốt, ý thức học tập, rèn luyện của học sinh có tiến bộ, 

học sinh được  uan tâm chăm lo tốt hơn  giảm thiểu học sinh bỏ học vì điều kiện 

khó khăn  không có điểm nóng tình trạng bạo lực học đường
1
. 

Hoạt động giáo dục thể chất trong trường học đang được đẩy mạnh góp 

phần nâng cao thể lực học sinh  đáp ứng yêu cầu giáo dục toàn diện. Sở GDĐT 

đã tổ chức các giải thể thao học sinh nhằm tuyển chọn vận động viên tham gia 

                                           

1
100% trường học  ây dựng bộ  uy t c ứng  ử và thực hiện văn hóa ứng  ử trong và ngoài nhà trường. 100% 

trường học  ây dựng  sử dụng khẩu hiệu phù hợp trong khuôn vi n trường học; treo ảnh Bác và 05 Điều Bác Hồ 

dạy tại các phòng học. Tổ chức tuy n truyền cho khoảng 15.000 học sinh và 1000 cán bộ  giáo vi n  nhân vi n 

các trường tr n địa bàn toàn tỉnh (14 trường THPT và 01 trường THCS). 



6 

 

 

giải thể thao học sinh cấp tỉnh   ua đó tuyển chọn đội tuyển của Ngành tham gia 

Hội khỏe Phù Đổng khu vực và toàn quốc theo Kế hoạch của Bộ GDĐT. 

d) Giáo dục thường xuyên 

Các trung tâm học tập cộng đồng có nhiều chuyển biến tích cực về cơ cấu 

tổ chức, trang thiết bị, kế hoạch và tổ chức các hoạt động chuy n đề góp phần 

phát triển và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của TTHTCĐ (toàn tỉnh 

có 146 TTHTCĐ  12/12 huyện, thành phố đều có ít nhất 01 TTHTCĐ điểm).  

Các trung tâm ngoại ngữ, tin học thực hiện quy chế mới về tổ chức hoạt 

động nhằm chấn chỉnh kỷ cương và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động 

g n với hoạt động kiểm tra, giám sát của cơ  uan  uản lý các cấp. Sở GDĐT đã 

tổ chức hội nghị trực báo 72 trung tâm ngoại ngữ, tin học toàn tỉnh để hỗ trợ các 

trung tâm hoạt động theo đúng  uy định tại Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT 

của Bộ GDĐT. Hoạt động giáo dục kỹ năng sống và giáo dục ngoài giờ chính 

khóa được các đơn vị xây dựng và lựa chọn phù hợp với từng nhóm đối tượng 

và điều kiện cụ thể của từng địa phương; đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy 

học nhằm thu hút nhiều người học, góp phần hình thành, phát triển những kỹ 

năng sống, giá trị sống cơ bản, cần thiết cho học sinh, học vi n và người dân 

trong cộng đồng. 

3. Công tác rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục và 

đào tạo  

Tr n cơ sở quy hoạch mạng lưới trường lớp giai đoạn 2015 -2020, Sở 

GDĐT thường xuyên chỉ đạo các đơn vị tổ chức rà soát mạng lưới cơ sở giáo 

dục phù hợp quy hoạch phát triển KTXH của địa phương. Các huyện, TP: Bảo 

Lộc, Di Linh, Bảo Lâm  Lâm Hà đã lập Đồ án quy hoạch vùng đến năm 2035  

tầm nhìn đến năm 2050. 

Triển khai thực hiện rà soát, s p xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo duc bảo 

đảm nguyên t c tạo thuận lợi cho việc học tập của học sinh g n với các điều 

kiện bảo đảm chất lượng  đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục MN, 

PT. Triển khai Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ “về tăng 

cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào 

tạo giai đoạn 2019 - 2025”  ngành giáo dục tiếp tục khuyến khích phát triển các 

cơ sở giáo dục  đào tạo ngoài công lập tr n địa bàn tỉnh.  

Hằng năm  Sở GDĐT đã chỉ đạo tổ chức tuyển sinh lớp 10 theo phương 

thức xét tuyển  đảm bảo đúng  ui chế, từng bước thực hiện chủ trương phân 

luồng; công tác tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6
2
 đạt yêu cầu đề ra. 

                                           

2
Kết quả: Tuyển sinh vào lớp 10: 16.418/16.483 chỉ tiêu, tỉ lệ 99,61%; tuyển sinh vào lớp 6: 24.898/25.059 chỉ 

tiêu, tỉ lệ 99,36%; tuyển lớp 1: 26.064/26.064, tỉ lệ 100%. 
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4. Phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý 

giáo dục; bảo đảm các điều kiện cơ bản để thực hiện tốt chương trình giáo 

dục phổ thông và sách giáo khoa mới 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đã được quan tâm và g n công tác đào 

tạo với quy hoạch cán bộ. Trong những năm  ua  tỉ lệ cán bộ được đào tạo bồi 

dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ  lý luận chính trị và quản lý trường học được 

nâng lên, cụ thể: Bồi dưỡng QLNN chương trình chuy n vi n  chuy n vi n 

chính: Sở GDĐT đã mở 02 lớp cho CBQL đương nhiệm và nguồn trong quy 

hoạch với số lượng 200 người. Hàng năm cơ  uan Sở đều cử công chức tham 

gia bồi dưỡng theo chỉ tiêu, hiện 100% công chức cơ  uan Sở đã  ua bồi dưỡng 

kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên. Sở cũng đã phối hợp mở 

01 lớp trung cấp LLCT, liên kết với Trường ĐHSP Hà Nội mở 01 lớp QLGD 

(163 người), 01 lớp Lí luận phương pháp dạy học bộ môn Tin học: 19 người, cử 

nhiều CBQL, nguồn trong quy hoạch tham gia đào tạo sau đại học với nhiều 

chuyên ngành khác nhau. 

Tổ chức biên soạn chương trình giáo dục địa phương và triển khai sách 

giáo khoa giáo dục phổ thông mới, bảo đảm công khai, minh bạch, khoa học, 

liên thông, thống nhất đúng  uy định. 

Tích cực, chủ động tham mưu UBND tỉnh ưu ti n nguồn tài chính cho 

giáo dục, bảo đảm đủ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng giáo vi n  đầu tư cơ sở vật 

chất, thiết bị dạy học phục vụ tốt việc triển khai chương trình và sách giáo khoa 

mới. Tăng cường đầu tư  phát triển nhanh trường, lớp học cho cấp học mầm 

non; bảo đảm đủ trường, lớp cho học sinh học 2 buổi/ngày, nhất là ở vùng khó 

khăn  vùng đồng bào dân tộc thiểu số  trước hết tập trung cho giáo dục mầm 

non, tiểu học. Tăng cường sử dụng phương tiện  phương pháp dạy học hiện đại. 

5. Triển khai mô hình trường học mới, lớp học thông minh, tiến tới 

phù hợp với Đề án “Xây dựng thành phố Đà Lạt trở thành thành phố thông 

minh” 

Trong thời gian qua, ngành giáo dục tiếp tục tăng cường ứng dụng CNTT 

trong các hoạt động quản lý và dạy học, tiếp tục triển khai các giải pháp: Hệ 

thống quản lý trường học - VNPT School; sổ liên lạc điện tử; quản lý thi nghề 

phổ thông; quản lý văn bằng chứng chỉ; quản lý thi học sinh giỏi; quản lý thư 

viện; xét tốt nghiệp lớp 9 và tuyển sinh lớp 10, quản lý học sinh-giáo viên, quản 

lý kiểm tra thi- xét tuyển - tốt nghiệp, quản lý liên lạc điện tử, chuyển trường 

trong tỉnh. Triển khai thí điểm lớp học thông minh tại một số đơn vị trường học 

tr n địa bàn TP Đà Lạt. 

Trong hoạt động dạy và học, Sở tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nghiên 

cứu khoa học trong học sinh, tạo môi trường để học sinh vận dụng các kiến thức 

đã được học tạo ra những sản phẩm mang tính ứng dụng trong đời sống. Phối 

hợp với tổ chức phi chính phủ trang bị kỹ năng tin học công nghệ 4.0 cho đội 

ngũ giáo vi n cốt cán  bước đầu dạy “trí tuệ nhân tạo” cho học sinh.  



8 

 

 

Để chuẩn bị điều kiện cơ sở hạ tầng cho việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT 

trong hoạt động quản lý, dạy và học, bồi dưỡng giáo viên theo hình thức online, 

xây dựng Trung tâm điều hành thông minh..,  Sở đã dành kinh phí chủ động 

trang bị các thiết bị, phần mềm tương tác thông minh cho các nhà trường: màn 

hình LED thế hệ mới cho các đầu cầu trực tuyến  màn hình tương tác thông 

minh cho các lớp học. Sở đã phối hợp với các đơn vị đào tạo có uy tín mở các 

lớp tập huấn về kỹ năng sử dụng, kỹ năng công nghệ thông tin theo chuẩn quốc 

tế nhằm phát huy đầy đủ các cơ sở hạ tầng đã được trang bị.     

Trong lộ trình xây dựng thành phố Đà Lạt trở thành thành phố thông minh 

Sở GDĐT tiếp tục phối hợp với các tổ chức VNPT, Viettel Lâm Đồng nâng cấp 

Hệ thống quản lý trường học Online để kết nối với cơ sở dữ liệu của Bộ GDĐT; 

triển khai phần mềm kiểm tra online. Điểm nổi bật trong năm 2020  Sở đã bước 

đầu tích hợp các phần mềm riêng lẻ để kiến tạo hệ sinh thái thống nhất cho toàn 

ngành. Tr n cơ sở đó bước đầu đã hình thành trung tâm điều hành thông minh 

cho Ngành. 

6. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục; tăng cường đầu tư xây 

dựng cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng dạy học 

và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia; xây dựng, thực hiện tốt các cơ 

chế, chính sách phát triển sự nghiệp gỉáo dục và đào tạo 

Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 5728/KH-UBND ngày 06/9/2019 của 

UBND tỉnh thực hiện Đề án “Bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục 

mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2025”; chương trình ki n cố hóa 

trường lớp học  đầu tư  ây dựng phòng học để thay thế các phòng học tạm thời, 

phòng học bán kiên cố đã hết niên hạn sử dụng; tăng cường đầu tư  nâng cấp 

CSVC, trang thiết bị phục vụ dạy học; rà soát hệ thống trường lớp, xây dựng kế 

hoạch duy tu, bảo dưỡng  đảm bảo CSVC, thiết bị dạy học đối với các trường có 

dạy học 2 buổi/ngày; đẩy mạnh việc xây dựng các trường MN  PT đạt chuẩn 

quốc gia. 

Kinh phí đầu tư XDCB năm 2020: 354 75 tỷ đồng. Kết quả: Đã đưa vào 

sử dụng: 86 phòng học, 52 phòng học bộ môn  05 phòng thư viện, 02 khối văn 

phòng, 26 công trình vệ sinh và 03 công trình hạ tầng: sân, hàng rào, nhà xe, nhà 

bảo vệ... 

- Kinh phí sự nghiệp ngành đầu tư cho cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất 

năm 2020: 39 6 tỷ đồng. Kết quả: Sửa chữa hơn 32 phòng học, 15 phòng học bộ 

môn; sửa chữa cải tạo nhiều sân TDTT, hàng rào, nhà xe, nhà vệ sinh  văn 

phòng  nhà đa năng... 

- Kinh phí mua s m thiết bị dạy học và củng cố duy trì kết quả phổ cập 

GDMN cho trẻ 5 tuổi, thiết bị dạy học lớp 1 năm 2020: 83 477 tỷ đồng. Sở 

GDĐT đã chỉ đạo các trường hoàn thành các công trình sửa chữa CSVC phục vụ 

năm học 2020 - 2021.   
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III. Đánh giá chung 

1. Ưu điểm 

Sau 02 năm  thực hiện Nghị quyết số 13, chất lượng, hiệu quả GDĐT 

được nâng lên, quy mô giáo dục tiếp tục được củng cố, từng bước hiện đại, phù 

hợp với điều kiện KTXH  đáp ứng cơ bản nhu cầu học tập của nhân dân trong 

tỉnh. Củng cố, duy trì, nâng cao chất lượng chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và 

trung học cơ sở; Phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi tiếp tục duy trì. Công tác đổi 

mới quản lý giáo dục được đẩy mạnh theo hướng tăng cường quản lý nhà nước 

về giáo dục  tăng  uyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ sở giáo dục, ứng 

dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục. Hoàn thành chỉ tiêu về xây 

dựng trường công lập đạt chuẩn quốc gia. 

Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được  uan tâm chăm lo   ây 

dựng; tu dưỡng phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, có bản lĩnh chính trị; nâng cao 

trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đổi mới căn bản, 

toàn diện GDĐT. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tiếp tục được tăng cường; tỷ lệ 

phòng học kiên cố tăng  số phòng học mượn, phòng học tạm giảm; công tác xây 

dựng trường đạt chuẩn quốc gia tiếp tục được  uan tâm đầu tư. Công tác bồi 

dưỡng học sinh tham gia các cuộc thi trong nước và quốc tế tiếp tục được quan 

tâm và có sự phối kết hợp với các tổ chức phi chính phủ trong việc chuyển đổi 

số trong ngành GDĐT. 

Với nỗ lực, cố g ng của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí và HSSV, 

hàng năm  Ngành GDĐT Lâm Đồng đều hoàn thành tốt các chỉ ti u thi đua của 

Bộ GDĐT  trong đó có nhiều chỉ ti u đạt xuất s c 5 năm  ua  Sở GDĐT Lâm 

Đồng liên tục nhận Cờ thi đua  uất s c của Bộ GDĐT  năm 2018 được Chính 

phủ tặng Cờ thi đua xuất s c. Hàng năm   ếp hạng chỉ số CCHC của Sở GDĐT 

nằm trong nhóm các đơn vị dẫn đầu của 20 sở, ngành. 

2. Những tồn tại, hạn chế 

- Chất lượng giáo dục vùng dân tộc, vùng khó khăn có chuyển biến tích 

cực song chưa đạt theo yêu cầu; một số trường chưa quan tâm đúng mức đến 

việc giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống cho học sinh; 

- Một số cán bộ quản lý, giáo viên chưa nhận thức đầy đủ về đổi mới 

phương pháp  uản lý và dạy học; cơ sở vật chất chưa đồng bộ  chưa đáp ứng 

yêu cầu dạy học 2 buổi/ ngày ở bậc học tiểu học và xây dựng trường đạt chuẩn 

quốc gia; 

- Việc huy động các nguồn lực đầu tư phát triển GDĐT; công tác  ã hội 

hóa, hỗ trợ chế độ  chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục còn 

nhiều khó khăn (đặc biệt đối với vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn).  
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PHẦN THỨ HAI 

NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TIẾP TỤC THỰC HIỆN  

NGHỊ QUYẾT SỐ 13-NQ/TU 

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 18/5/2018 của Tỉnh ủy 

Lâm Đồng về việc phát triển, nâng cao chất lượng GDĐT tỉnh Lâm Đồng giai 

đoạn 2018 - 2020 và những năm tiếp theo, Sở GDĐT tiếp tục đề ra các nhiệm vụ 

và giải pháp chủ yếu cần triển khai thực hiện trong thời gian tới nhằm tiếp tục 

củng cố, giữ vũng và nâng cao chất lượng GDĐT trong những năm tiếp theo g n 

với việc thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng khóa 

XI nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 

của Đảng. 

1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý của Nhà 

nước, sự phối hợp đồng bộ giữa các bộ, ngành và tổ chức chính trị-xã hội 

đối với giáo dục 

Tiếp tục quán triệt sâu s c các  uan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải 

pháp đã n u trong Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo,  

 ác định đây là nhiệm vụ chính trị xuyên suốt của toàn ngành. Kịp thời triển 

khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương mới của Đảng về phát triển giáo dục 

và đào tạo.  

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông nhằm tạo sự đồng 

thuận  tin tưởng của nhân dân trong tỉnh đối với sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn 

diện giáo dục và đào tạo  trước hết là việc đổi mới chương trình và sách giáo 

khoa phổ thông.  

Tăng cường công tác phát triển đảng, công tác chính trị  tư tưởng trong 

các trường học  trước hết là trong đội ngũ giáo vi n. Cấp ủy trong các trường 

học phải thực sự đi đầu đổi mới  gương mẫu thực hiện và chịu trách nhiệm trước 

Đảng  trước nhân dân về việc tổ chức thực hiện th ng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ 

giáo dục  đào tạo của đơn vị mình. Lãnh đạo nhà trường phát huy dân chủ, dựa 

vào đội ngũ giáo vi n  vi n chức và học sinh, phát huy vai trò của các tổ chức 

đoàn thể và nhân dân địa phương để xây dựng nhà trường. 

2. Quy hoạch, sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục và đào tạo 

Tiếp tục chỉ đạo và phối hợp UBND huyện, thành phố hoàn thiện quy 

hoạch, s p xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục và đào tạo theo Đồ án quy hoạch 

vùng đến năm 2035  tầm nhìn đến năm 2050. 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Đề án s p xếp, tổ chức lại các đơn vị sự 

nghiệp giáo dục công lập g n với nâng cao chất lượng giáo dục phù hợp với nhu 

cầu và điều kiện thực tế mỗi địa phương; tạo điều kiện chuyển đổi mô hình các 

cơ sở giáo dục trung học phổ thông từ công lập ra ngoài công lập ở những vùng 

có điểu kiện xã hội hoá nhằm đảm bảo mục ti u đến năm 2021 giảm 10% đơn vị 
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sự nghiệp giáo dục công lập đang do nhà nước bảo đảm kinh phí chi hoạt động 

thường xuyên, giảm 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà 

nước (theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành 

Trung ương Khóa XII). 

3. Tiếp tục phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ 

quản lý giáo dục; bảo đảm các điều kiện cơ bản để thực hiện tốt chương 

trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới 

- Hoàn thành công tác xây dựng kế hoạch và triển khai công tác đào tạo, 

bồi dưỡng CBQL, GV toàn ngành theo Nghị định số 71/2020/ND-CP ngày 

30/6/2020 của Chính phủ Quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được 

đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và Kế hoạch số 

681/KH – BGDĐT ngày 28/8/2020 của Bộ GDĐT v/v ban hành kế hoạch thực 

hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, 

trung học cơ sở giai đoạn 1 (2020 – 2025). Trong đó chú trọng đẩy mạnh bồi 

dưỡng kiến thức quản trị nhà trường cho đội ngũ  uản lý. Rà soát, bố trí tinh 

giản biên chế  đảm bảo yêu cầu đủ số lượng  đồng bộ về cơ cấu, chuẩn về trình 

độ đảm bảo các điều kiện tốt nhất để thực hiện thành công chương trình giáo dục 

phổ thông và sách giáo khoa mới. 

Tích cực, chủ động tham mưu UBND tỉnh ưu ti n nguồn tài chính cho 

giáo dục, bảo đảm đủ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng giáo vi n  đầu tư cơ sở vật 

chất, thiết bị dạy học phục vụ tốt việc triển khai chương trình và sách giáo khoa 

mới. Tăng cường đầu tư  phát triển nhanh trường, lớp học cho cấp học mầm 

non; bảo đảm đủ trường, lớp cho học sinh học 2 buổi/ngày, nhất là ở vùng khó 

khăn  vùng đồng bào dân tộc thiểu số  trước hết tập trung cho giáo dục mầm 

non, tiểu học. Tăng cường sử dụng phương tiện  phương pháp dạy học hiện đại. 

4. Đột phá các hoạt động ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học. 

Triển khai mô hình trường học thông minh, lớp học thông minh trong lộ 

trình Đề án “Xây dựng thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc trở thành thành phố 

thông minh; Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, tiếp tục thực hiện Đề 

án dạy và học ngoại ngữ trên địa bàn Lâm Đồng giai đoạn 2017 – 2025. 

Xây dựng chương trình số hóa ngành giáo dục theo Đề án "Tăng cường 

ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong ngành giáo dục giai đoạn 

2021-2025  định hướng đến năm 2030”.  

Chọn lọc và ứng dụng các thành tựu cuộc cách mạng 4.0 trong dạy, học 

và quản lý hướng tới nền giáo dục thông minh. Triển khai và khai thác có hiệu 

quả Trung tâm điều hành thông minh đến toàn ngành. 

Tiếp tục triển khai đồng bộ các nội dung của Đề án dạy và học ngoại ngữ 

tr n địa bàn Lâm Đồng giai đoạn 2017 – 2025 nhằm đảm bảo thực hiện đầy đủ 

các mục tiêu của chương trình  củng cố và phát triển việc triển khai đại trà 

chương trình tiếng Anh 10 năm b t đầu từ lớp 3, khuyến khích việc cho trẻ làm 
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quan với ngoại ngữ từ bậc học mầm non. Chú trọng xây dựng đơn vị điển hình 

về đổi mới toàn diện dạy và học ngoại ngữ. Nâng cao năng lực ngôn ngữ và 

phương pháp giảng dạy của đội ngũ giáo vi n ngoại ngữ các cấp học và đội ngũ 

dạy các môn khác bằng tiếng Anh  đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy 

học, nâng cao chất lượng bộ môn. 

5. Đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, chú trọng giáo 

dục nhân cách, đạo đức, lối sống, kiến thức pháp luật và ý thức công dân; 

trau dồi lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống tốt đẹp, giáo dục tình yêu gia 

đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, sống tích cực, lành mạnh, trách nhiệm, 

làm việc hiệu quả trong học sinh, sinh viên.   

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị 

khoá về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng  đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh trong các trường học. 

Đổi mới, nâng cao chất lượng việc dạy, học, kiểm tra  đánh giá các môn 

giáo dục công dân, giáo dục lịch sử dân tộc trong các cơ sở giáo dục theo hướng 

thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng cấp học. Quản lý chặt chẽ công tác giáo 

dục chính trị  tư tưởng đối với các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài. Đặc 

biệt, chú trọng xây dựng môi trường văn hoá học đường ngày càng tốt đẹp, g n 

với tăng cường giáo dục đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo 

và cán bộ quản lý giáo dục. Thường xuyên n m b t dư luận, diễn biến tư tưởng, 

thái độ chính trị để có biện pháp xử lý, chấn chỉnh kịp thời. Thực hiện tốt công 

tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò của Đoàn Thanh ni n Cộng sản Hồ Chí 

Minh trong việc giáo dục, rèn luyện học sinh. 

6. Thực hiện có hiệu quả chủ trương phân luồng học sinh sau THCS 

và THPT, tạo điều kiện linh hoạt cho người học dễ dàng chuyển đổi giữa 

chương trình, trình độ đào tạo. 

Kiên quyết điều tiết phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS thông qua  

thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 ở các địa bàn theo đúng theo lộ trình, 

mỗi năm giảm từ 2% – 4%, thông qua chính sách tuyển sinh đào tạo CĐ  ĐH. 

Nâng cao chất lượng giáo dục hướng nghiệp (GDHN), triển khai các hoạt động 

tư vấn học đường cho học sinh THCS nhằm định hướng nghề nghiệp cho các 

em; xây dựng chương trình và tổ chức dạy học phân hóa theo hướng tự chọn ở 

THCS.  

Làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của 

người dân, xã hội về vai trò của giáo dục nghề nghiệp đối với phát triển kinh tế, 

xã hội, phát triển con người của địa phương. 

Phối hợp chặt chẽ với các trường cao đẳng nghề làm tốt công tác tuyển 

học sinh tốt nghiệp THCS vào các chương trình vừa đào tạo nghề trình độ cao, 

vừa dạy các môn văn hoá tương đương THPT; triển khai thực hiện chương trình 
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GDHN, hoạt động trải nghiệm thực tiễn, g n với hoạt động sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ của địa phương. 

7. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý; đẩy mạnh công tác xã hội hóa 

giáo dục; kiểm tra, thanh tra, giám sát, ngăn chặn, xử lý nghiêm những 

biểu hiện tiêu cực trong hoạt động giáo dục, đào tạo trong và ngoài nhà 

trường. 

Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý, coi trọng quản lý chất lượng, g n 

trách nhiệm quản lý chuyên môn với quản lý nhân sự và quản lý tài chính. Đẩy 

mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt các nội dung phân cấp, phân quyền  đặc 

biệt chú trọng công tác quản trị nội bộ, phát huy vai trò, trách nhiệm của người 

đứng đầu trong các cơ sở giáo dục và đào tạo. Phân định rõ công tác quản lý nhà 

nước với quản trị các cơ sở giáo dục  đào tạo. Tăng cường quản lý các cơ sở 

giáo dục có yếu tố nước ngoài và các chương trình li n kết đào tạo với nước 

ngoài. 

Tham mưu UBND tỉnh tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách tài chính nhằm 

nâng cao hiệu quả, hiệu lực đầu tư. Đẩy mạnh xã hội hoá, xây dựng cơ chế thuận 

lợi, minh bạch để khuyến khích các tổ chức, cá nhân và thu hút nguồn lực đầu tư 

phát triển giáo dục và đào tạo, nhất là phát triển giáo dục và đào tạo chất lượng 

cao. Hỗ trợ kinh phí cho những đối tượng chính sách bằng học bổng hoặc cho 

vay ưu đãi. Phát triển quỹ khuyến học, khuyến tài để hỗ trợ học sinh.  

Huy động mọi nguồn lực phát triển giáo dục và đào tạo, xây dựng “ ã hội 

học tập”. Tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức  cá nhân trong  ngoài nước 

thành lập, liên doanh, liên kết đầu tư cơ sở vật chất  cơ sở giáo dục tư thục. Chủ 

động hội nhập, nâng cao hiệu quả hợp tác trong giáo dục và đào tạo.  

Tăng cường kiểm tra  thanh tra  giám sát đối với hoạt động giáo dục  đào 

tạo. Kiên quyết đưa ra khỏi ngành Giáo dục những giáo viên và cán bộ quản lý 

giáo dục không đủ phẩm chất  năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ. Ngăn 

chặn, xử lý nghiêm những tiêu cực trong việc thi, kiểm tra  đánh giá  kiểm định 

chất lượng giáo dục và đào tạo, bảo đảm đúng thực chất, công bằng. 

Sở GDĐT kính báo cáo/.  

Nơi nhận:    
- Tỉnh ủy; 

- Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các phòng Sở; 

- Lưu: VT  VP.  
 

GIÁM ĐỐC 
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