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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Kết luận của Chủ tọa kỳ họp về chất vấn 

và trả lời chất vấn về lĩnh vực giáo dục và đào tạo 

tại kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa XV 

 

Thực hiện Thông báo số 310/TB-HĐND ngày 25/7/2022 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Lai Châu về kết luận của Chủ tọa kỳ họp về chất vấn và trả lời 

chất vấn tại kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa XV, UBND tỉnh báo cáo kết quả 

thực hiện như sau: 

1. Về giải pháp tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 trên 

địa bàn huyện Nậm Nhùn 

Sau phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo 

Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, tham mưu UBND tỉnh bổ sung chỉ tiêu tuyển 

sinh vào lớp 10 đối với các trường THPT, TT GDTX-HN tỉnh, TT GDNN-

GDTX các huyện trên địa bàn tỉnh; ngày 18/8/2022 UBND tỉnh đã có Công văn 

số 3029/UBND-VX ngày 18/8/2022 bổ sung 694 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 

năm học 2022 – 2023 (tổng chỉ tiêu tuyên sinh vào lớp 10 năm học 2022 - 2023 

là 5.358 học sinh), đồng thời chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, chỉ đạo 

các cơ sở giáo dục thông báo rộng rãi chỉ tiêu tuyển sinh bổ sung vào lớp 10 

năm học 2022 -2023, tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển vào lớp 10 của học sinh 

ở địa bàn các huyện khác đến nộp (nếu còn chỉ tiêu xét tuyển), hoàn thiện việc 

tuyển sinh bổ sung trước ngày  31/8/2022. 

Sau khi tuyển sinh bổ sung, huyện Nậm Nhùn đã tuyển sinh 338 học sinh, 

đạt 100% số học sinh có nguyện vọng học tiếp THPT; đạt 53,7% số học sinh tốt 

nghiệp THCS của huyện Nậm Nhùn.  

Tổng số học sinh trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2022 - 2023 là 5.520 

học sinh, đạt 60,04% số học sinh tốt nghiệp THCS trên địa bàn tỉnh. 

2. Giải pháp hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ 

thông 

Ngày 29/6/2022, UBND tỉnh đã có Công văn số 2233/UBND-VX chỉ đạo 

Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ngành liên quan, UBND các huyện thành phố 
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tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ của Đề án “Giáo dục 

hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông” phê 

duyệt tại Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính theo 

Kế hoạch số 2164/KH-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Đề 

án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục 

phổ thông giai đoạn 2018 -2025” tỉnh Lai Châu. Trong đó tập trung vào một số 

giải pháp sau: 

- Đổi mới và tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cơ 

quan quản lý giáo dục các cấp, các cơ sở giáo dục phổ thông, cha mẹ học sinh, 

học sinh và trong các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của giáo dục 

hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông. 

- Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục hướng nghiệp trong 

trường phổ thông theo hướng tinh giản, hiện đại, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi 

học sinh; tăng cường thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn; bổ sung, cập 

nhật các nội dung giáo dục hướng nghiệp trong các môn học và hoạt động giáo 

dục phù hợp với thực tiễn. 

- Đa dạng hóa, vận dụng linh hoạt các hình thức tư vấn hướng nghiệp; 

cung cấp kịp thời thông tin về cơ sở giáo dục nghề nghiệp, chính sách đối với 

người học các trình độ giáo dục nghề nghiệp, chính sách ưu đãi trong giáo dục 

nghề nghiệp, cơ hội khởi nghiệp, tìm kiếm việc làm, xu hướng thị trường lao 

động và nhu cầu sử dụng của thị trường lao động. 

- Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm làm công tác giáo dục hướng 

nghiệp về kiến thức, kỹ năng tư vấn, phương pháp tư vấn hiện đại với sự trợ 

giúp của công nghệ thông tin. 

- Tăng cường quản lý đối với giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân 

luồng học sinh tại các cấp quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục phổ thông. 

3. Giải pháp tuyển dụng giáo viên, bổ sung cơ sở vật chất đáp ứng 

nhu cầu dạy và học 

Ngày 26/8/2022, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-

UBND về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 - 2023, trong đó đã chỉ 

đạo Ngành giáo dục chủ động rà roát, nắm chắc số liệu, làm tốt công tác dự báo 

sự phát triển về quy mô học sinh trong giai đoạn 5 năm, 10 năm để chủ động 

tham mưu cho UBND tỉnh bố trí ngồn lực phát triển hệ thống trường lớp, cơ sở 

vật chất, đội ngũ giáo viên đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh. 

a. Về giải pháp tuyển dụng giáo viên 
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Đầu năm học 2022 - 2023, Sở Giáo dục và Đào tạo và các huyện, thành 

phố đã tổ chức tuyển dụng giáo viên, tổng số giáo viên được tuyển dụng là: 176 

giáo viên (MN 77, TH 08, THCS 71, THPT 20), cụ thể: 

TT Đơn vị Tổng MN TH THCS THPT 

1 Sở GD&ĐT 20 0 0 0 20 

2 TP Lai Châu 0 0 0 0  

3 Huyện Tam Đường 5 5 0 0  

4 Huyện Tân Uyên 3 0 0 3  

5 Huyện Than Uyên 6 0 0 6  

6 Huyện Phong Thổ 39 15 5 19  

7 Huyện Sìn Hồ 44 24 2 18  

8 Huyện Nậm Nhùn 21 9 0 12  

9 Huyện Mường Tè 38 24 1 13  

Tổng cộng 176 77 8 71 20 

Tuy nhiên, do nguồn tuyển dụng giáo viên khó khăn ở một số môn nên 

một số trường vẫn chưa tuyển đủ giáo viên theo biên chế được giao, đặc biệt là 

giáo viên ngoại ngữ, tin học. Hiện tại, trên địa bàn tỉnh còn thiếu 152 giáo viên 

Tiếng Anh (tiểu học 91, THCS 57, THPT 04) và thiếu 114 giáo viên Tin học 

(tiểu học 79, THCS 33, THPT 02) so với biên chế giao. 

Để tiếp tục khắc phục tình trạng thiếu nhiều giáo viên ở tất cả các môn 

học, bậc học, đặc biệt thiếu giáo viên Tin học, Tiếng Anh,... UBND tỉnh sẽ tiếp 

tục chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố rà soát nhu 

cầu tuyển dụng giáo viên đối với từng môn học, cấp học cụ thể, tiếp tục xây 

dựng kế hoạch tuyển dụng với thời gian tiếp nhận hồ sơ dài, thông báo rộng rãi 

kế hoạch tuyển dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng Thông tin 

điện tử tỉnh, đồng thời gửi văn bản đề nghị các cơ sở đào tạo giáo viên (ĐHSP 

Hà Nội, ĐHSP Hà Nội 2, ĐHSP Thái Nguyên, ĐH Tây Bắc, Đại học Vinh...) 

thông tin đến đông đảo sinh viên sư phạm biết để đăng ký dự tuyển; hằng năm rà 

soát đăng ký nhu cầu đặt hàng đào tạo giáo viên để tạo nguồn tuyển dụng. Đồng 

thời chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra việc tuyển dụng, sử dụng biên chế tại 

các địa phương, đơn vị; làm rõ trách nhiệm và có biện pháp xử lý đối với các địa 

phương, đơn vị giữ biên chế không tuyển dụng.  

b. Về bổ sung cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu dạy và học 

Triển khai Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia phát triển Kinh tế - 
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Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, UBND 

tỉnh bố trí 425 tỷ đồng đầu tư xây mới phòng học, phòng bộ môn, nhà sinh hoạt 

văn hóa, nhà vệ sinh, nhà bếp ăn, hạng mục phụ trợ cho các trường PTDTBT trên 

phạm vi toàn tỉnh; trong giai đoạn tới cơ sở vật chất các trường PTDTBT cơ bản 

đáp ứng được nhu cầu học tập, sinh hoạt hằng ngày của học sinh. 

Tháng 8/2022, UBND tỉnh đã bố trí 16 tỷ đồng cho UBND các huyện, thành 

phố để mua sắm thiết bị bổ sung 46 phòng học môn tin học, ngoại ngữ giải quyết 

tình trạng thiếu thiết bị thực hiện lộ trình đối mới giáo dục phổ thông, đáp ứng triển 

khai chương trình dạy môn tin học ngoại ngữ bắt buộc từ năm học 2022 -2023. 

Để tiếp tục bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng dạy học đáp ứng 

việc triển khai Chương trình GDPT 2018 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh sẽ tiếp 

tục chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, 

thành phố rà soát nhu cầu cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng dạy học của các 

đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, phối hợp với Sở 

Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh cân đối, bố trí kinh phí 

đầu tư, mua sắm bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng dạy học, trong đó 

đặc biệt ưu tiên đầu tư mua sắm trang thiết bị dạy học tối thiểu để triển khai 

Chương trình GDPT 2018 trên địa bàn tỉnh đảm bảo phù hợp, hiệu quả, đồng 

bộ; tránh tình trạng mỗi huyện, mỗi trường đầu tư mua sắm một kiểu, không 

đồng bộ, đầu tư trùng lắp gây lãng phí. 

Trên đây là nội dung báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện Kết 

luận của Chủ tọa kỳ họp về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ tám 

HĐND tỉnh khóa XV. Kính đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, đại biểu HĐND 

tỉnh xem xét tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- TT.HĐND tỉnh;  

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở: GD&ĐT, Nội vụ, LĐ-TB&XH, KH&ĐT, 

Tài chính; 

- Ban VHXH HĐND tỉnh; 

- VP Đ.ĐBQH-HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố; 

- V1, V4; 

- Lưu: VT, XV4. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 

 


		2022-12-07T11:45:19+0700
	Tống Thanh Hải


		2022-12-07T14:10:15+0700




