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Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa. 
 

Thực hiện Nghị quyết số 294/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của HĐND tỉnh 

về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII, UBND tỉnh đã chỉ 

đạo các sở, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị có liên 

quan, tập trung thực hiện những giải pháp, cam kết nhằm khắc phục những tồn tại, 

hạn chế trong thời gian qua. Kết quả thực hiện các nội dung như sau: 

I. Về kết quả xử lý các dự án được giao đất nhưng qua nhiều năm nhà 

đầu tư không triển khai thực hiện dù đã được gia hạn nhiều lần 

1. Về việc rà soát tiến độ thực hiện các dự án đã được giao đất, cho 

thuê đất trên địa bàn tỉnh, bao gồm các dự án được giao đất, cho thuê đất 

trước và sau khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực; phân loại, đề ra biện 

pháp xử lý cụ thể đối với từng dự án 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của HĐND tỉnh tại Nghị quyết số 294/NQ-

HĐND ngày 13/7/2022 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân 

tỉnh khóa XVIII, UBND tỉnh đã có Báo cáo số 176/BC-UBND ngày 30/9/2022 về 

Kết quả rà soát tiến độ thực hiện các dự án được giao đất, cho thuê đất trước và sau 

khi Luật đất đai năm 2013 có hiệu lực; theo đó, Báo cáo đã nêu rõ kết quả thống kê, 

rà soát về các dự án đã được giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh; đánh giá kết 

quả đạt được, những tồn tại, hạn chế; từ đó, đã đề ra các giải pháp trọng tâm, giao 

nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành liên quan để khắc phục dứt điểm những vấn đề 

còn tồn tại trong công tác giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh. 

2. Thực hiện việc thu hồi đất các dự án đã được giao đất, cho thuê đất 

nhưng vi phạm pháp luật đất đai. Đưa đất đã thu hồi vào sử dụng ngay, 

đúng quy định pháp luật, lựa chọn nhà đầu tư có nhu cầu sử dụng đất có 

năng lực tài chính, có khả năng triển khai dự án, quyết tâm thực hiện và 

sớm hoàn thành dự án đưa vào sử dụng 

2.1. Việc thu hồi đất 

Từ năm 2016 đến nay, UBND tỉnh đã ban hành quyết định thu hồi đất đối 

với 21 dự án, với tổng diện tích thu hồi là 89,88 ha (trong đó: năm 2016 là 01 dự 

án với 4,04ha; năm 2017 là 03 dự án với 12,11ha; năm 2018 là 16 dự án với 

71,09ha; năm 2019 là 01 dự án với 2,64ha; năm 2020, năm 2021 và năm 2022 
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không có trường hợp nào thu hồi do vi phạm). 

2.2. Việc xử lý đối với đất đã thu hồi 

2.2.1. Tổng số khu đất đã có quyết định thu hồi của UBND tỉnh, giao cho 

Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý là 38 khu đất, trong đó: Đã nhận bàn giao 

19 khu đất; chưa nhận bàn giao 19 khu đất. 

2.2.2. Tình hình tiếp nhận, quản lý và lập phương án đưa đất vào sử dụng. 

a) Đối với 19 khu đất đã tiếp nhận, quản lý: 

Trung tâm Phát triển quỹ đất đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ 

chức quản lý tốt các khu đất, thường xuyên kiểm tra, không để xảy ra lấn chiếm, 

hủy hoại đất. Tình hình cụ thể như sau: 

- Tổ chức đấu giá thành công 01 khu đất (khu đất thu hồi của Tổng Công 

ty Đầu tư và Phát triển nhà và đô thị thuộc dự án khu đô thị mới Đông Sơn, 

thành phố Thanh Hóa), thu tiền sử dụng đất nộp ngân sách nhà nước 123.116 

triệu đồng theo Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá số 5118/QĐ-UBND 

ngày 03/12/2019 của UBND tỉnh. 

- Đang trình thẩm định, phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất 

và tài sản đầu tư trên đất 01 khu đất (Khu đất thu hồi của Công ty TNHH Đức 

Lợi tại phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa) tại Tờ trình số 382/TTr-

TTPTQĐ ngày 05/7/2022. 

- Đề xuất đưa 03 khu đất vào danh mục đấu giá quyền sử dụng đất năm 

2023 (Khu đất thu hồi của Công ty Cổ phần SX và TM Cẩm Trướng và Công ty 

cổ phần BITEXCO; Khu đất thu hồi của Công ty TNHH một thành viên Đầu tư 

và Phát triển Nguyễn Kim Thanh Hoá; Khu đất thu hồi của Ngân hàng Nông 

nghiệp và PTNT Việt Nam - chi nhánh Lam Sơn Thanh Hoá tại thị trấn Sao 

Vàng, huyện Thọ Xuân). 

- 02 khu đất đến thời điểm hiện tại Hội đồng xác định giá trị quyền sử 

dụng đất, tiền thuê đất, giá trị còn lại của tài sản gắn liền với đất do Sở Tài chính 

thành lập chưa xác định xong giá trị còn lại nên chưa có cơ sở lập phương án tổ 

chức đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (Khu đất thu hồi của 

Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn tại thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung; Khu đất 

thu hồi của Công ty CP XD và TM Xuân Hưng tại thị trấn Nông Cống, huyện 

Nông Cống). 

- 04 khu đất theo quy hoạch không có khả năng khai thác hoặc không 

thuộc trường hợp đấu giá: Hiện nay, UBND tỉnh đang giao Trung tâm Phát triển 

quỹ đất nghiên cứu các quy định của pháp luật, tham mưu phương án chuyển 

giao về cho địa phương quản lý, gồm: (1) Khu đất thu hồi của Công ty TNHH 

Nhất Linh tại xã Yên Trường, huyện Yên Định; (2) Khu đất thu hồi của Công ty 

cổ phần Xi măng Bỉm Sơn tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, theo quy 

hoạch là đất cơ sở bãi thải, xử lý chất thải; (3) Khu đất thu hồi của Công ty Cổ 
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phần khai thác chế biến khoáng sản xuất khẩu Thanh Hóa tại xã Mậu Lâm, 

huyện Như Thanh thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư theo pháp luật về đầu tư, không 

thuộc trường hợp đấu giá đất; (4) Khu đất thu hồi của Công ty Xi măng Bỉm Sơn 

tại phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hoá, hiện tại trên đất là các khu nhà tập 

thể đã được thanh lý. 

- 01 khu đất thu hồi của Công ty chế biến khoáng sản Ngọc Thanh, tại xã 

Cẩm Liên, huyện Cẩm Thuỷ: Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hoá căn 

cứ quy định tại khoản 2 Điều 68 Luật Đất đai năm 2013 để quản lý khu đất nêu 

trên, lập phương án sử dụng đất, đưa đất vào sử dụng, báo cáo cấp có thẩm 

quyền xem xét, quyết định theo đúng quy định của pháp luật. 

- 05 khu đất thu hồi đã thuộc quy hoạch các dự án sẽ thực hiện trong thời 

gian sắp tới, nên không có cơ sở để lập hồ sơ đấu giá đưa đất vào sử dụng; trước 

mắt Trung tâm Phát triển quỹ đất tiếp tục quản lý; khi các dự án được triển khai 

thực hiện theo Quyết định của cấp có thẩm quyền, UBND tỉnh sẽ giao các cơ 

quan chuyên môn tham mưu các trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật để 

giao cho các đơn vị thực hiện dự án, gồm: (1) Khu đất thu hồi của Công ty Quản 

lý đường sông Thanh Hóa tại phường Đông Hương, thành phố Thanh Hoá; (2) 

Khu đất thu hồi của Công ty Cổ phần Du lịch Kim Quy tại phường Hàm Rồng, 

thành phố Thanh Hóa; (3) Khu đất thu hồi của Công ty cổ phần Đô lô mít Việt 

Nam tại phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hoá; (4) Khu đất thu hồi của Chi 

nhánh Công ty CP đầu tư thương mại Bắc Hà tại Thanh Hóa tại xã Thiệu Khánh, 

thành phố Thanh Hóa; (5) Khu đất thu hồi của Công ty cổ phần Xi măng Bỉm 

Sơn tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn. 

- 01 khu đất (Khu đất thu hồi của Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Quảng 

Tiến tại phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn): UBND tỉnh đang giao Trung 

tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với UBND thành phố Sầm Sơn để có phương án 

thống nhất giữa quy hoạch sử dụng đất và các cấp độ quy hoạch xây dựng, làm cơ 

sở báo cáo UBND tỉnh lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định. 

 - 01 khu đất (Khu đất thu hồi của Công ty cổ phần Xi măng Bỉm Sơn tại 

phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn) chồng lấn vào khu đất của Ga Công nghiệp 

Bỉm Sơn: UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp liên 

ngành để thống nhất xác định phương án xử lý, nhưng đến nay vẫn chưa có kết 

quả. Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi 

trường tham mưu cho UBND tỉnh phương án giải quyết dứt điểm đối với khu 

đất này theo quy định. 

b) Đối với 19 khu đất đã có Quyết định thu hồi đất nhưng chưa được tiếp 

nhận, quản lý. Nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc cụ thể như sau: 

- 08 tổ chức bị thu hồi đất cố tình chây ỳ, không phối hợp, không bàn giao 

đất, gồm: (1) Khu đất thu hồi của Công ty CP thương mại và dịch vụ Toàn Cầu 

tại số 05 Ngọc Lan, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa; (2) Khu đất thu 
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hồi của Công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ 472 tại xã Đông Vinh, 

thành phố Thanh Hoá; (3) Khu đất thu hồi của Công ty TNHH Tạo Phú tại xã 

Yên Phú, huyện Yên Định; (4) Khu đất thu hồi của Công ty TNHH SXVLXD 

Thanh Xuân tại phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn; (5) Khu đất thu hồi của Công 

ty CP Ferocrom Việt Nam tại xã Tân Khang, huyện Nông Cống; (6) Khu đất thu 

hồi của Công ty CP Sông Mã tại phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa; (7) 

Khu đất thu hồi của Công ty CP Xây dựng Hancorp.2 tại xã Đông Văn, huyện 

Đông Sơn; (8) Khu đất thu hồi của Công ty cổ phần chế biến thuỷ sản Thanh 

Hoá tại phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hoá). Trong 08 khu đất trên có: 02 

khu đất UBND thành phố Thanh Hóa đã ban hành Quyết định cưỡng chế thu hồi 

đất1 nhưng chưa tổ chức thực hiện cưỡng chế; 02 khu đất UBND tỉnh đã có văn 

bản giao cho UBND cấp huyện lập hồ sơ, thủ tục để tổ chức cưỡng chế thu hồi 

đất2 nhưng chưa ban hành Quyết định cưỡng chế thu hồi đất.  

- 01 khu đất (Khu đất thu hồi của Công ty Cổ phần vật liệu chất đốt Thanh 

Hóa tại số 19 Bến Than, phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa), UBND 

tỉnh đã thống nhất chủ trương thu hồi của Trung tâm Phát triển quỹ đất giao cho 

UBND thành phố Thanh Hóa quản lý tại Công văn số 5988/UBND-CN ngày 

13/5/2020. Hiện nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất đang phối hợp với Sở Tài 

nguyên và Môi trường để điều chỉnh Quyết định thu hồi đất. 

- 03 khu đất đang trong quá trình xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền 

thuê đất, giá trị còn lại của tài sản gắn liền với đất, sau khi xác định được giá trị 

tài sản sẽ bàn giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tổ chức quản lý, khai thác 

theo quy định, gồm: (1) Khu đất thu hồi của Công ty Cổ phần sản xuất và Thương 

mại Cẩm Trướng tại xã Đông Hương, thành phố Thanh Hóa; (2) Khu đất thu hồi 

của Công ty TNHH xây dựng và du lich Hưng Phong tại phường Bắc Sơn, thành 

phố Sầm Sơn; (3) Khu đất thu hồi của chi nhánh Công ty Đầu tư xây dựng và 

Kinh doanh nhà Quảng Ninh tại phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn.  

- 02 khu đất đã thuộc quy hoạch các dự án khác nên UBND tỉnh đã có chủ 

trương xử lý, cụ thể: 

+ Đối với khu đất thu hồi của Công ty cổ phần đóng tàu Thanh Hoá (nay 

là Công ty cổ phần công nghiệp tàu thuỷ Hoàng Long VINASHIN) tại phường 

Hàm Rồng, thành phố Thanh Hoá: Giao UBND thành phố Thanh Hóa lập và 

hoàn thiện hồ sơ dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích khảo cổ Đông 

Sơn, phường Hàm Rồng thành phố Thanh Hóa tại Công văn số 13898/UBND-

VX ngày 14/7/2017. 

+ Đối với khu đất thu hồi của Công ty cổ phần Bắc Trung Nam tại 

                                                                 
1 Khu đất thu hồi của Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ Toàn Cầu tại số 05 Ngọc Lan, phường Ngọc Trạo, 

thành phố Thanh Hóa; Khu đất thu hồi của Công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ 472 tại xã Đông 

Vinh, thành phố Thanh Hóa) 
2 Khu đất thu hồi của Công ty TNHH Tạo Phú tại xã Yên Phú, huyện Yên Định; Khu đất thu hồi của Công ty 

TNHH SXVLXD Thanh Xuân tại phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn 
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phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa: Giao cho đơn vị sử dụng nguyên 

trạng các công trình hiện có trên đất tại Công văn số 4864/UBND-KTTC ngày 

13/7/2012. 

- 03 khu đất thu hồi nhưng diện tích thực tế không đúng với diện tích, ranh 

giới trong quyết định thu hồi đất, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi 

trường xử lý, gồm: (1) Đối với Khu đất thu hồi của Công ty TNHH Enertek Việt 

Nam tại xã Định Hưng, huyện Yên Định và Khu đất thu hồi của Tổng Công ty 

ĐTXD và TM Anh Phát - CTCP tại xã Thiệu Vận, huyện Thiệu Hóa: Giao Sở Tài 

nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai đo đạc lại diện tích 

thực tế khu đất hiện nay, bàn giao theo thực tế diện tích còn lại; (2) Đối với Khu 

đất của Công ty CP môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa tại phường Phú 

Sơn, thành phố Thanh Hóa: Hiện nay, đã có trích lục bản đồ mới do Văn phòng 

Đăng ký đất đai lập lại theo thực tế khu đất; giao Sở Tài nguyên và Môi trường 

chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai bàn giao theo diện tích thực tế còn lại. 

- 01 khu đất (Khu đất thu hồi của Công ty Cổ phần cấp nước Thanh Hóa 

tại phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn) thuộc quy hoạch dự án Quảng 

trường biển, trục cảnh quan lễ hội thành phố Sầm Sơn. 

- 01 khu đất (Khu đất thu hồi của Công ty Cổ phần Chế biến lâm sản xuất 

khẩu Thanh Hóa tại số 31 Trần khát Chân, phường Hàm Rồng, thành phố Thanh 

Hóa), đơn vị sử dụng đất thống nhất bàn giao đất nhưng đơn vị mua tài sản chưa 

thực hiện tháo dỡ di chuyển tài sản trên đất. UBND tỉnh đã giao UBND thành 

phố Thanh Hóa tổ chức thực hiện cưỡng chế tại Công văn số 7271/UBND-

KSTTHCNC ngày 25/8/2021. 

3. Nâng cao chất lượng tham mưu chấp thuận chủ trương, địa điểm 

đầu tư dự án; đánh giá đúng năng lực nhà đầu tư, nhu cầu sử dụng đất, 

tính khả thi trong triển khai dự án, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án. 

Không chấp thuận nhà đầu tư năng lực tài chính, năng lực triển khai thực 

hiện dự án hạn chế, không đảm bảo nguồn vốn và năng lực để hoàn thành 

đầu tư dự án; có dấu hiệu đầu cơ giữ đất để chuyển nhượng kiếm lời, không 

có ý định đầu tư 

Từ ngày 13/7/2022 đến ngày 27/10/2022, trên cơ sở tham mưu của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 06 dự án; 

không chấp thuận/điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với 09 dự án. Mặt khác, trong 

năm 2022, số lượng dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư giảm cũng là do 

một số nguyên nhân chính như sau: Thời gian gần đây, tỉnh đã thực hiện chặt chẽ 

hơn việc lựa chọn nhà đầu tư có năng lực, hạn chế tối đa tình trạng nhà đầu tư có 

năng lực tài chính và năng lực triển khai thực hiện dự án yếu, nhà đầu tư ôm đất 

chờ chuyển nhượng; một số hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án 

không đảm bảo điều kiện theo quy định (không phù hợp với các quy hoạch, dự án 

sử dụng đất nông nghiệp vào mục đích phi nông nghiệp nhưng chưa được UBND 

tỉnh cho chấp thuận chuyển nhượng). 
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4. Chỉ đạo các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã làm tốt công tác 

theo dõi, đôn đốc, giám sát, thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất, 

việc thực hiện các dự án được giao đất, cho thuê đất trên địa bàn. Kịp thời 

phát hiện, tham mưu cho UBND tỉnh xử lý đối với các trường hợp chậm 

tiến độ sử dụng đất; không để tái diễn tình trạng dự án không đưa đất vào 

sử dụng, chậm tiến độ kéo dài mà không được phát hiện, xử lý kịp thời theo 

quy định 

Đến nay, UBND tỉnh và Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN đã ban 

hành 95 quyết định gia hạn sử dụng đất theo thẩm quyền cho các đơn vị không 

đưa đất vào sử dụng quá 12 tháng, chậm tiến độ sử dụng đất quá 24 tháng. Tại 

Thông báo số 218/TB-UBND ngày 30/8/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức 

Giang giao Sở Tài nguyên và Môi trường có Kế hoạch tiếp tục theo dõi, kiểm 

tra, thanh tra việc sử dụng đất đầu tư dự án của các tổ chức, doanh nghiệp, cá 

nhân để kịp thời phát hiện, tham mưu cho UBND tỉnh xử lý đối với các trường 

hợp chậm tiến độ sử dụng đất quá 24 tháng; không để tái diễn tình trạng chủ đầu 

tư dự án không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất kéo dài mà không 

được phát hiện, xử lý theo quy định của pháp luật. Thực hiện chỉ đạo của Chủ 

tịch UBND tỉnh tại các Công văn số 7162/UBND-NN ngày 23/5/2022 về giao 

tham mưu, tiếp tục tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các giải pháp tăng 

cường công tác quản lý đất đai trong tình hình hiện nay; Công văn số 

15425/UBND-NN ngày 17/10/2022 về chỉ đạo tăng cường kiểm tra xử lý các dự 

án, công trình không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất; Sở Tài 

nguyên và Môi trường tiếp tục có Quyết định số 697/QĐ-STNMT ngày 

13/10/2022 về thanh tra việc sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư của 55 tổ chức, 

doanh nghiệp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh. 

5. Chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa các cơ quan 

chức năng cấp tỉnh với chính quyền địa phương trong việc kiểm tra, thanh 

tra, giám sát, theo dõi việc quản lý, sử dụng đất, đầu tư dự án 

Ngay sau khi kết thúc kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII, Chủ tịch 

UBND tỉnh đã quyết định thành lập Tổ công tác rà soát tiến độ thực hiện các dự 

án đầu tư trực tiếp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tại Quyết định số 2019/QĐ-

UBND ngày 13/6/2022. Tổ trưởng Tổ công tác đã quyết định thành lập Tổ giúp 

việc cho Tổ công tác tại Công văn số 11660/UBND-TCT ngày 09/8/2022, theo đó 

đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Tổ công tác, Tổ giúp việc và các đơn 

vị có liên quan tập trung phối hợp rà soát hồ sơ, đánh giá sơ bộ, xác định tiến độ 

thực hiện các dự án đầu tư trực tiếp trên địa bàn tỉnh, trọng tâm là các dự án đã 

được giao đất, cho thuê đất theo quy định. 

Tại Báo cáo số 176/BC-UBND ngày 30/9/2002 về kết quả rà soát tiến độ 

thực hiện các dự án được giao đất, cho thuê đất trước và sau khi Luật đất đai 

năm 2013 có hiệu lực, UBND tỉnh tiếp tục giao Sở Tài nguyên và Môi trường 

chủ trì phối hợp với UBND 27 huyện, thị xã, thành phố rà soát, theo dõi, đôn 
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đốc, lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc sử dụng đất đối với 247 dự án đã được 

giao đất cho thuê đất chậm tiến độ nhưng chưa vi phạm pháp luật đất đai, trên cơ 

sở đó, đề xuất biện pháp xử lý đối với các dự án khi có vi phạm xảy ra. 

II. Về nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giữ vững thành tích 

giáo dục mũi nhọn của tỉnh 

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả 

Quyết định số 700-QĐ/TU ngày 10/9/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 

về Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn 2021 - 2025 

- Về quán triệt, triển khai Quyết định số 700-QĐ/TU ngày 10/9/2021: 

Thực hiện Quyết định số 700-QĐ/TU ngày 10/9/2021 của Ban Chấp hành Đảng 

bộ tỉnh về Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn 2021 - 2025, 

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 223/KH-UBND ngày 14/10/2021 về việc 

thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn 2021 - 2025, 

theo đó giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động phối hợp với các sở, ngành cấp 

tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt, triển khai thực hiện các nội 

dung theo Kế hoạch; hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị, trường học thực hiện việc 

quán triệt sâu rộng, bằng nhiều hình thức đến đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân 

viên, học sinh và toàn xã hội; từng bước tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo 

các mục tiêu, chỉ tiêu được giao theo Kế hoạch. 

- Về rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, các cơ chế, chính sách của 

tỉnh về giáo dục, xóa bỏ những nội dung chồng chéo, bất cập, không phù hợp, 

ban hành mới các văn bản để thúc đẩy phát triển giáo dục trong tình hình mới. 

+ UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 286/2022/NQ-

HĐND ngày 13/7/2022 Quy định mức thu tối đa các khoản thu dịch vụ phục vụ, 

hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với các cơ sở giáo dục công lập 

trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Nghị quyết số 186/2021/NQ-HĐND ngày 

10/12/2021 về Chính sách khuyến khích đối với học sinh, giáo viên, cán bộ quản 

lý trường THPT chuyên Lam Sơn và các trường THPT trên địa bàn tỉnh. 

+ UBND tỉnh đã ban hành: (1) Quyết định số 17/2022/QĐ-UBND ngày 

13/6/2022 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa; (2) Chủ tịch UBND tỉnh đã có 

Quyết định số 2220/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 về việc ban hành Đề án “Phát 

triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tỉnh Thanh Hóa đáp ứng yêu 

cầu triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018 giai đoạn 2022 - 2025, định 

hướng đến năm 2030”. Hiện nay, Sở Giáo dục và Đào tạo và 19/27 huyện, thị 

xã, thành phố đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án, còn 08/27 

huyện, thị xã, thành phố đang hoàn thiện Kế hoạch để triển khai thực hiện. 

+ Về đầu tư cơ sở vật chất: Để nâng cao chất lượng dạy và học, từng bước 

hoàn thiện cơ sở vật chất các trường THPT trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã giao 

Sở Giáo dục và Đào tạo: (1) Phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện, 
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thị xã, thành phố khảo sát nhu cầu đầu tư, xây dựng các trường THPT trên địa 

bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025, làm cơ sở để xây dựng tham mưu cho Chủ tịch 

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch đầu tư, xây dựng phòng học cho bậc THPT, đáp 

ứng quy mô phát triển giáo dục giai đoạn 2022 - 2025; (2) xây dựng Kế hoạch 

tiếp tục triển khai thực hiện Đề án xây dựng Trường THPT chuyên Lam Sơn 

thành trường trọng điểm quốc gia, ngang tầm với các trường trong khu vực và 

trên thế giới; (3) tham mưu Kế hoạch "Xây dựng hạ tầng Công nghệ thông tin 

trong các cơ quan quản lý và cơ sở giáo dục đáp ứng điều kiện thực hiện 

Chương trình GDPT 2018 và triển khai các nền tảng, ứng dụng, học liệu dùng 

chung trong toàn ngành giáo dục" theo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh; đồng 

thời, phối hợp với Sở Nội vụ rà soát, sửa đổi, bổ sung Quyết định số 3185/QĐ-

UBND ngày 23/8/2016 và Quyết định số 3465/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 sau 

khi các bộ, ngành Trung ương ban hành văn bản quy định, hướng dẫn mới về 

định mức giáo viên/lớp trong cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông. 

2. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên đủ 

về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đảm bảo về chất lượng 

2.1. Thực hiện Quyết định số 3027/QĐ-UBND ngày 08/9/2022 của UBND 

tỉnh về việc giao bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục mầm non và phổ thông 

công lập của tỉnh Thanh Hóa năm 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND các 

huyện, thị xã, thành phố đang khẩn trương xây dựng Kế hoạch tuyển dụng giáo 

viên theo số chỉ tiêu được giao tại Quyết định số 3027/QĐ-UBND ngày 

08/9/2022 và số chỉ tiêu biên chế giáo viên đã được giao nhưng chưa tuyển dụng 

đủ, từng bước đảm bảo đủ số lượng giáo viên thực hiện Chương trình GDPT 

2018; tổ chức triển khai có chất lượng công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo 

viên đáp ứng yêu cầu triển khai Chương trình GDPT 2018 theo Kế hoạch của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. 

Để tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, xây dựng đội ngũ nhà giáo đủ 

về số lượng, mạnh về chất lượng, UBND tỉnh đã giao Sở Giáo dục và Đào tạo 

tham mưu xây dựng: (1) Kế hoạch đào tạo nâng trình độ chuẩn cho đội ngũ giáo 

viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở hằng năm (dự kiến báo cáo Chủ tịch 

UBND tỉnh trong tháng 11/2022); (2) Quy định về tuyển dụng, điều động, luân 

chuyển giáo viên Trường THPT chuyên Lam Sơn nhằm nâng cao chất lượng đội 

ngũ thực hiện nhiệm vụ giáo dục mũi nhọn (dự kiến báo cáo Chủ tịch UBND 

tỉnh trong Quý IV/2022); (3) dự thảo Quy định điều động, luân chuyển giáo viên 

có thời hạn từ nơi thừa đến nơi thiếu (dự kiến báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh 

trong Quý IV năm 2022). 

 2.2. Về giải quyết căn bản về chế độ, chính sách cho giáo viên hợp 

đồng, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục 

Trong khi chờ Chính phủ tiếp tục giao tăng chỉ tiêu biên chế cho tỉnh, để 

đáp ứng nhu cầu giáo viên ở cấp học, bậc học, nhất là việc giảng dạy các môn 

học mới theo Chương trình GDPT 2018, UBND tỉnh đã giao Sở Giáo dục và 
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Đào tạo hướng dẫn UBND các huyện, thị, thành phố chủ động ký kết hợp đồng 

lao động với giáo viên, trong đó ưu tiên hợp đồng lao động đối với số sinh viên 

sư phạm mới ra trường nhưng chưa được tuyển dụng hoặc số giáo viên đã nghỉ 

hưu, còn đủ sức khỏe, tâm huyết với nghề hoặc động viên đội ngũ giáo viên hiện 

có dạy tăng tiết, tăng lớp, tăng buổi. Việc thực hiện chế độ chính sách cho giáo 

viên hợp đồng đã được quan tâm thực hiện, như: 

- Đối với người chưa được tuyển dụng, đang hợp đồng lao động làm giáo 

viên: Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Nội vụ yêu cầu các huyện, thị xã, 

thành phố ưu tiên xét tuyển trước, đúng quy định đối với các đối tượng giáo viên 

đang hợp đồng lao động theo chỉ tiêu biên chế được các cấp có thẩm quyền giao. 

Trong khi chưa được tuyển dụng, thực hiện chế độ hợp đồng lao động theo quy 

định tại Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ về giải pháp 

biên chế sự nghiệp y tế, giáo dục 

 - Đối với giáo viên hợp đồng dạy tăng tiết, tăng lớp, tăng buổi hoặc giáo 

viên đã nghỉ hưu, còn đủ sức khỏe, tâm huyết với nghề tham gia hợp đồng lao 

động giảng dạy: Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các huyện, thị xã, thành phố xây 

dựng kế hoạch, chủ động đề xuất UBND tỉnh xem xét, có phương án hỗ trợ kinh 

phí hoặc dùng các nguồn thu hợp pháp khác để chi trả tiền công theo định mức 

quy định. 

2.3. Việc tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện 

phẩm chất đạo đức, lối sống và thường xuyên cập nhật kiến thức về lý luận 

chính trị, về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên nhân viên 

trong toàn ngành  

Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường công tác 

giáo dục, tuyên truyền đúng và đầy đủ về các chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách pháp luật của Nhà nước và của Ngành giáo dục đối với đội ngũ nhà 

giáo. Chú trọng giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước thông qua 

các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động kỷ niệm nhân các ngày lễ lớn của 

đất nước. Quan tâm bồi dưỡng, nâng cao đạo đức nhà giáo, phẩm chất sư phạm, 

tính mô phạm, tình thương và trách nhiệm cho đội ngũ các thầy cô giáo. Tăng 

cường công tác nắm bắt tình hình chính trị, tư tưởng trong đội ngũ nhà giáo. Tổ 

chức triển khai thực hiện tốt Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục 

mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên; Kế hoạch liên 

tịch số 242/KHLT-SGDĐT-CĐN ngày 09/2/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo và 

Công đoàn ngành Giáo dục về việc “Nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức 

nhà giáo, người lao động giai đoạn 2021 - 2025”; các quy định về đạo đức nhà 

giáo, các hành vi ứng xử trong và ngoài trường học; các văn bản về xây dựng môi 

trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường 

do Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo ban 

hành. Tập trung chỉ đạo đổi mới cách thức, phương pháp triển khai các chuyên đề 
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tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản 

lý, giáo viên trung học theo tinh thần thiết thực, nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả. 

Trong năm học 2021 - 2022, đã có 1.050 lượt cán bộ, công chức, viên chức ngành 

giáo dục được tham gia đào tạo nâng trình độ chuẩn, đào tạo nâng cao trình độ, 

bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý, tiêu chuẩn ngạch công 

chức, hạng viên chức. 

2.4. Công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giáo dục; thực hiện 

thí điểm thi tuyển chức danh quản lý giáo dục ở các cấp học, bậc học 

Căn cứ hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối, Sở 

Giáo dục và Đào tạo đã triển khai thực hiện và chỉ đạo các đơn vị tổ chức triển 

khai công tác quy hoạch cán bộ bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo 

công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập 

trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đảm bảo chặt chẽ, 

đồng bộ, liên thông, công khai, minh bạch. Trên cơ sở tình hình đội ngũ cán bộ, 

yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở đã 

chỉ đạo rà soát, đánh giá nguồn cán bộ đương nhiệm theo cơ cấu, số lượng, tiêu 

chuẩn, điều kiện để chuẩn bị nguồn nhân sự trước khi tiến hành công tác quy 

hoạch cán bộ. Chỉ đạo thực hiện phương châm quy hoạch “động” và “mở”. Đến 

nay, Sở Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo 

quản lý các phòng chuyên môn nghiệp vụ Cơ quan Sở, các đơn vị trực thuộc; 

UBND các huyện, thị xã, thành phố đã hoàn thành việc quy hoạch các chức 

danh lãnh đạo, quản lý của ngành giáo dục trong các Trường THCS, Tiểu học và 

mầm non, bảo đảm số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn theo quy định. 

Đối với việc thí điểm thi tuyển chức danh quản lý giáo dục, một số địa 

phương đã tổ chức thực hiện thí điểm thi tuyển chức danh quản lý giáo dục ở 

các cấp học, bậc học; việc thi tuyển được tổ chức khách quan, khoa học, đảm 

bảo tuyển được cán bộ có năng lực, trình độ, nhiệt huyết trong công tác quản lý, 

góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn tại các địa phương. 

2.5. Tăng cường công tác thanh, kiểm tra, giám sát việc thực hiện 

nhiệm vụ của các cơ sở giáo dục; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm 

các vi phạm theo quy định 

Hằng năm, Sở Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm 

tra các đơn vị, trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh và tổ chức triển khai 

thực hiện đảm bảo theo kế hoạch. Theo Báo cáo số 2815/BC-SGDĐT ngày 

08/10/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo thì giai đoạn từ ngày 01/10/2021 đến 

ngày 30/9/2022 trên địa bàn tỉnh không phát hiện và xử lý vụ vi phạm hành chính 

nào liên quan đến lĩnh vực giáo dục. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng triển khai các 

khoản thu đầu năm học chưa đúng quy định, gây bức xúc cho phụ huynh học sinh 

(ở Trường THPT Đông Sơn 1); Sở Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành kiểm tra và 

có chỉ đạo, chấn chỉnh kịp thời và yêu cầu nhà trường tổ chức kiểm điểm trách 

nhiệm của Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, giáo viên có liên quan. 
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3. Việc tiếp tục rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục 

3.1. Rà soát, bổ sung, điều chỉnh mạng lưới các cơ sở giáo dục, đào tạo 

trên địa bàn tỉnh. Thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp, tổ chức lại các trường 

mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, hình thành trường phổ thông nhiều cấp 

học trên địa bàn tỉnh 

Hiện nay, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với 

các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai việc sắp 

xếp, tổ chức lại các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và các trường 

phổ thông nhiều cấp học theo Quyết định số 2820/QĐ-UBND ngày 27/7/2021 

của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án sắp xếp các trường mầm non, tiểu học, 

trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học trên địa bàn tỉnh Thanh 

Hóa, giai đoạn 2021 - 2025. Tiếp tục phối hợp với Sở Nội vụ và UBND các 

huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc rà soát quy hoạch, phát triển mạng lưới 

cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bảo đảm phù hợp với thực tiễn; trên nguyên 

tắc thuận lợi cho việc học của học sinh gắn với các điều kiện bảo đảm chất 

lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo theo Quyết định số 

4667/QĐ-UBND ngày 21/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Phê duyệt 

Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý, giai 

đoạn 2021 - 2025. 

3.2. Nâng cao chất lượng giáo dục miền núi, thu hẹp chênh lệch giữa 

các vùng, miền thông qua việc hỗ trợ chuyên môn cho khu vực miền núi 

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với Ban 

Dân tộc tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, chất lượng các nội dung thuộc 

Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân 

tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh ở 

bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Dự án 5: 

Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thuộc Chương 

trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 tại 

Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Tăng 

cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác thực hiện nhiệm vụ năm học, trong 

đó quan tâm tới công tác chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đặc biệt là 

việc tích cực chỉ đạo hỗ trợ các đơn vị, trường học khu vực miền núi, vùng cao 

trong việc thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục; ôn luyện học 

sinh giỏi, ôn thi tốt nghiệp THPT,… 

4. Việc tích cực đổi mới phương pháp, hình thức dạy học, kiểm tra 

đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học 

 - Ngành Giáo dục đã đẩy mạnh quán triệt, triển khai đầy đủ các văn bản 

chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới 

chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Chương trình GDPT tổng thể 
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và chương trình giáo dục các môn học mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban 

hành đến tất cả cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và cha mẹ học sinh của các 

cơ sở giáo dục phổ thông trong tỉnh, nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình 

hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 

04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi 

mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.  

- Tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện có chất lượng Công văn số 

4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc 

hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định 

hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh đối với các cơ sở giáo dục 

trung học trong tỉnh; chuẩn bị các điều kiện cho việc triển khai thực hiện 

Chương trình giáo dục phổ thông mới theo lộ trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Tổ chức triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 1321/KH-SGDĐT ngày 31/5/2019 

của Sở Giáo dục và Đào tạo về triển khai chương trình giáo dục phổ thông tỉnh 

Thanh Hóa và Kế hoạch khảo sát chất lượng học sinh lớp 9 và lớp 12 giai đoạn 

2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đã được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 

tại Quyết định số 5476/QĐ-UBND ngày 30/12/2021. 

- Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Nâng cao chất 

lượng dạy và học ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025” được ban 

hành theo Quyết định số 3475/QĐ-UBND ngày 17/9/2018 của Chủ tịch UBND 

tỉnh; triển khai các nền tảng, ứng dụng, học liệu dùng chung toàn ngành giáo 

dục, trong đó, trang cấp hệ thống phòng học tin học cho các trường học trên địa 

bàn tỉnh. UBND tỉnh đã báo cáo HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 316/NQ-

HĐND ngày 27/08/2022 về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Mua sắm thiết 

bị triển khai thực hiện Đề án nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trên địa 

bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020 - 2025; theo đó, điều chỉnh quy mô đầu tư 

dự án thành “Đầu tư trang thiết bị phòng dạy học ngoại ngữ hiện đại cho 27 

trường THPT để xây dựng điển hình về dạy học ngoại ngữ, đầu tư trang thiết bị 

tối thiểu phục vụ việc dạy và học ngoại ngữ cho 1.289 trường phổ thông còn lại 

trên địa bàn tỉnh”. Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc rà soát cắt 

giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, Sở Giáo dục và Đào tạo đã thực 

hiện rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính trong quy trình thành lập, chia tách, cấp 

phép thành lập, hoạt động các trung tâm ngoại ngữ, tin học để tạo điều kiện 

thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân quan tâm, đầu tư thành lập và nâng cao chất 

lượng hoạt động của các trung tâm, góp phần cùng các cơ sở giáo dục công lập 

nâng cao chất lượng ngoại ngữ của học sinh, đáp ứng nhu cầu học tập của người 

dân. Đến nay, toàn tỉnh có 171 trung tâm ngoại ngữ, tin học đang hoạt động giáo 

dục theo quy định. 

Đối với việc đổi mới công tác kiểm định chất lượng các cơ sở giáo dục, 

năm 2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 

15/02/2022 về việc Kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường học đạt 
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chuẩn quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh; trong đó, giao cụ thể nhiệm vụ cho 

các sở, ngành có liên quan, trách nhiệm của các địa phương trong việc tổ chức 

triển khai thực hiện. Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hội nghị quán triệt các 

nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch số 34/KH-UBND đến tất cả các đơn vị, qua 

đó giúp các đơn vị, trường học hiểu rõ hơn tầm quan trọng của công tác kiểm 

định chất lượng các cơ sở giáo dục, công nhận trường đạt chuẩn quốc gia; định 

hướng việc đánh giá để phản ánh chính xác chất lượng cơ sở giáo dục, trong đó 

công tác tự đánh giá của các nhà trường giữ vai trò then chốt. Các đơn vị, trường 

học trên địa bàn tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực 

hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục của nhà trường đảm bảo theo yêu 

cầu. Đến nay, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh đạt 81,2%, vượt 

kế hoạch năm 2022 (KH 79,8%). 

5. Việc xây dựng cơ chế thu hút, tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp loại 

giỏi chuyên ngành sư phạm đào tạo sư phạm ở các trường đại học hàng đầu 

trong nước và nước ngoài về dạy học tại các trường phổ thông trên địa bàn 

tỉnh. Có cơ chế chính sách để tuyển dụng giáo viên giỏi, đặc biệt là trường 

THPT chuyên Lam Sơn 

5.1. Về xây dựng cơ chế thu hút, tuyển dụng giáo viên 

Hiện nay, việc tuyển dụng giáo viên trên địa bàn tỉnh đang tiếp tục thực 

hiện theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính 

phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và Nghị định số 

140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo 

nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ. 

Riêng đối với việc tuyển dụng giáo viên Trường THPT chuyên Lam Sơn, 

UBND tỉnh đã giao Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng dự thảo Quy định về 

tuyển dụng, điều động, luân chuyển giáo viên Trường THPT chuyên Lam Sơn 

nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ thực hiện nhiệm vụ giáo dục mũi nhọn, báo 

cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định trong Quý IV năm 2022. 

5.2. Về đổi mới công tác tuyển sinh vào trường THPT chuyên Lam Sơn; 

công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp 

tỉnh, chọn học sinh vào đội tuyển tham dự thi học sinh giỏi Quốc gia 

Trên cơ sở tham mưu của Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND tỉnh 

đã ban hành các Quyết định: số 1049/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 về việc phê 

duyệt Phương án tổ chức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022 - 

2023; số 1510/QĐ-UBND ngày 04/5/2022 về việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp 

tỉnh kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023; số 1831/QĐ-

UBND ngày 27/5/2022 của Trưởng Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh về việc phân công 

nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh kỳ thi tuyển sinh vào lớp 

10 THPT năm học 2022 - 2023, theo đó: Phương án tuyển sinh lớp 10 THPT 

năm học 2022 - 2023 có những điểm mới như: Tách thành 02 kỳ thi (Kỳ thi 
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tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn và Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 

THPT năm học 2022 - 2023); tăng số nguyện vọng đăng ký của thí sinh dự thi 

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT từ 01 nguyện vọng lên 02 nguyện vọng; nâng 

mức điểm tối thiểu các bài thi dự xét tuyển trong Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT 

phải đạt từ 0,5 điểm trở lên. 

Trong những năm tiếp theo, để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác 

tuyển sinh đầu vào, tạo nguồn cho việc bồi dưỡng học sinh giỏi tham dự các kỳ 

thi do tỉnh, trung ương tổ chức, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Sở Giáo dục và 

Đào tạo đổi mới công tác tuyển sinh theo hướng thực chất, gắn kết chặt chẽ giữa 

lý thuyết với thực hành để nâng cao kỹ năng cho người học; đồng thời, xây dựng 

cơ chế phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi ở tất cả các cấp học, tạo nguồn giáo 

dục mũi nhọn, có chất lượng cho tỉnh. 

6. Việc huy động các nguồn lực đầu tư cho giáo dục; ngân sách hàng 

năm giao dự toán cho sự nghiệp giáo dục không thấp hơn cấp trên giao; bảo 

đảm chi nghiệp vụ cho các trường; tranh thủ các nguồn vốn, hỗ trợ ngân 

sách Trung ương, nguồn vốn ODA để xây dựng cơ sở vật chất trường lớp 

học đáp ứng yêu cầu của sự phát triển sự nghiệp giáo dục của tỉnh, nhất là 

khu vực miền núi. Đẩy mạnh xã hội hóa thu hút các doanh nghiệp trong và 

ngoài nước có tiềm lực đầu tư xây dựng các cơ sở giáo dục, trung tâm đào tạo 

chất lượng cao trên địa bàn tỉnh. Làm tốt công tác phối hợp giữa nhà trường - 

gia đình và xã hội 

- Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã giao Sở Tài chính phối hợp với Sở 

Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn 

vị có liên quan, bảo đảm thực hiện mức chi cho giáo dục, đào tạo tối thiểu là 

20% dự toán ngân sách tỉnh theo quy định của Luật Giáo dục 2019 và Quyết 

định số 30/2021/QĐ-TTg ngày 10/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường 

xuyên ngân sách nhà nước năm 2022. 

- Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 

23/2011/NQ-HĐND và Quyết định số 4294/QĐ-UBND về Quy định một số 

chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo 

dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; 

Nghị quyết số 386/2021/NQ-HĐND ngày 26/4/2021 về chính sách xã hội hóa 

giáo dục mầm non tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035. Đến nay, UBND tỉnh đã thực 

hiện miễn thuế đất cho 22 doanh nghiệp đầu tư xây dựng các cơ sở giáo dục với 

tổng diện tích đất gần 162.000 m2. 

- Tổ chức triển khai thực hiện kịp thời có hiệu quả nguồn kinh phí (vốn 

ADB) được giao thực hiện Dự án Giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất (giai 

đoạn 2), gồm có 04 công trình: Nhà lớp học 06 phòng Trường THCS Hải Ninh, thị 

xã Nghi Sơn; Nhà học, phòng học bộ môn, thư viện Trường THCS Quảng Lộc, 

huyện Quảng Xương; Nhà học, phòng học bộ môn vật lý, thư viện Trường THCS 
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Nga Tiến, huyện Nga Sơn; Nhà lớp học 04 phòng, thư viện Trường THCS Hòa 

Lộc, huyện Hậu Lộc. Trong năm 2022, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành liên 

quan, tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư cho 

06 dự án3 thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo với tổng mức đầu tư 114,357 tỷ đồng. 

Trên đây là kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 294/NQ-HĐND 

ngày 13/7/2022 của HĐND tỉnh về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 7, HĐND 

tỉnh khóa XVIII, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh./. 

 

 

                                                                 
3 1. Dự án bổ sung, hoàn thiện cơ sở vật chất Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa; 2. Dự án 

sửa chữa, cải tạo nhà ký túc xá sinh viên B3, nhà bếp và hạ tầng kỹ thuật Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh 

Thanh Hóa; 3. Dự án nâng cấp, cải tạo Trường THPT Mường Lát, huyện Mường Lát; 4. Dự án xây dựng nhà lớp 

học bộ môn, nhà hiệu bộ, nhà đa năng và các công trình phụ trợ Trường THPT Quan Sơn, huyện Quan Sơn; 5. 

Dự án xây dựng các hạng mục Trường THCS&THPT Như Xuân, huyện Như Xuân; 6. Dự án xây dựng nhà hiệu 

bộ, nhà đa năng Trường THPT Quan Hóa, huyện Quan Hóa. 

Nơi nhận: 
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và 

  Môi trường, Giáo dục và Đào tạo; 

- Lưu: VT, THKH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Minh Tuấn 


		VGCA | ĐT: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-15T14:52:51+0700
	HÀ NỘI
	Đỗ Minh Tuấn<tuandm@thanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		huyenvt@thanhhoa.gov.vn
	2022-11-16T03:19:34+0700


		huyenvt@thanhhoa.gov.vn
	2022-11-16T03:19:46+0700


		vanphongub@thanhhoa.gov.vn
	2022-11-15T16:18:22+0700




