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HĐND TỈNH HẢI DƯƠNG
BAN PHÁP CHẾ

Số:          /BCGSCĐ-BPC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày       tháng      năm 2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ
Về công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý biên chế sự nghiệp

giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2019 – 2021
(Trình tại kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khoá XVII)

Thực hiện Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021, Ban Pháp chế 
HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch và ban hành quyết định thành lập Đoàn giám sát 
chuyên đề về công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý biên chế sự nghiệp giáo 
dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2019 - 2021.

Trên cơ sở giám sát qua báo cáo của các địa phương, đơn vị; giám sát trực 
tiếp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, UBND một số huyện Cẩm Giàng, Kim 
Thành, Nam Sách, thành phố Hải Dương và một số đơn vị sự nghiệp giáo dục 
công lập trên địa bàn tỉnh, Ban Pháp chế báo cáo HĐND tỉnh kết quả giám sát 
như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN 
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện
Thực hiện các quy định của pháp luật, văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, 

Nghị quyết của HĐND tỉnh, các sở, ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh 
ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác tuyển dụng, sử 
dụng và quản lý biên chế sự nghiệp giáo dục - đào tạo. Các văn bản, đề án, kế 
hoạch của UBND tỉnh ban hành phù hợp thực tiễn, hiệu quả, cơ bản đáp ứng yêu 
cầu đảm bảo ổn định tổ chức bộ máy, nâng cao công tác quản lý nhà nước trong 
lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, các sở, ngành, địa 
phương đã tổ chức quán triệt, ban hành và triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp 
thời theo quy trình, nguyên tắc về công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý biên 
chế sự nghiệp giáo dục - đào tạo tại địa phương.

2. Kết quả thực hiện
2.1. Về cơ cấu tổ chức trường học, lớp học
- Về số trường: tính đến thời điểm giám sát, toàn tỉnh có 796 đơn vị sự 

nghiệp giáo dục - đào tạo, giảm 102 trường so với năm 2015, trong đó: mầm non 
giảm 33 trường, tiểu học giảm 38 trường, trung học cơ sở giảm 33 trường, trung 
học phổ thông giảm 01 trường, các trung tâm GGNN-GDTX giảm 08 trường, 
trung học chuyên nghiệp giảm 01 trường; trường liên cấp tiểu học và trung học 
cơ sở tăng 11 trường (do sáp nhập liên cấp), đại học, cao đẳng tăng 01 trường.

- Về số lớp học: toàn tỉnh có 13.879 lớp học, trong đó: Mầm non: 4.181 
lớp, Tiểu học: 5.381 lớp, THCS: 2.994 lớp, TH&THCS: 240 lớp (157 lớp tiểu 
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học và 83 lớp THCS), THPT 1.083 lớp.
- Về số học sinh: toàn tỉnh có 444.781 học sinh, trong đó: Mầm non: 

108.526 học sinh, Tiểu học: 175.199 học sinh, THCS: 109.641 học sinh, 
TH&THCS: 7.727 học, THPT 43.688 học sinh.

Trên cơ sở quy mô trường, lớp học và số học sinh giai đoạn 2019 - 2021 
và qua các năm học đến nay, số học sinh trung bình/lớp cơ bản đảm bảo theo 
quy định, cụ thể: Mầm non 25 trẻ/lớp; Tiểu học: 33 học sinh/lớp; THCS: 37 học 
sinh/lớp; TH&THCS: 32 học sinh/lớp; THPT: 40 học sinh/lớp.

(chi tiết có phụ lục 02 đính kèm)
2.2. Về biên chế được giao và biên chế có mặt thực tế
- Tổng biên chế sự nghiệp giáo dục - đào tạo được HĐND tỉnh giao trong 

giai đoạn 2019 – 2021, cụ thể là:
+ Năm 2019: 28.566 người
+ Năm 2020: 28.528 người.
+ Năm 2021: 28.595 người.
- Tính đến 31/3/2021 số biên chế hiện có mặt của các cấp học là 25.874 

người, đạt 90,4% biên chế HĐND tỉnh giao năm 2021; số biên chế chưa sử dụng 
2.721 người, chiếm 9,6% (trong đó lao động hợp đồng là 1.166 người, chiếm 
4,1%)

- Tỷ lệ giáo viên/lớp (gồm GV biên chế + GV hợp đồng): Mầm non: 2,0 
giáo viên/lớp, Tiểu học: 1,4 giáo viên/lớp, THCS: 1,70 giáo viên/lớp, THPT: 2,0 
giáo viên/lớp (theo định mức của Bộ GD&ĐT: Mầm non: 2,5 giáo viên/lớp nhà 
trẻ và 2,2 giáo viên/lớp mẫu giáo; Tiểu học: 1,5 giáo viên/lớp; THCS: 1,9 giáo 
viên/lớp; THPT: 2,25 giáo viên/lớp).

(Chi tiết có phụ lục 01 đính kèm)
2.3. Công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý biên chế
a. Việc tuyển dụng biên chế 
Công tác tuyển dụng được Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện 

thực hiện theo phân cấp. Trên cơ sở xác định vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp và chỉ tiêu biên chế được giao, các đơn vị chủ động xây dựng 
kế hoạch tuyển dụng; Sở Nội vụ thẩm định chỉ tiêu tuyển dụng, điều kiện, tiêu 
chuẩn, trình độ chuyên môn được tuyển dụng. Trong giai đoạn 2019-2021, các 
đơn vị, địa phương đã tổ chức tuyển dụng được 4.022 viên chức mầm non, phổ 
thông công lập, trong đó năm 2019 tổ chức tuyển dụng 1.934 người thông qua 
hình thức xét tuyển; năm 2020 tuyển dụng 2.088 người (thi tuyển 2.080 người, 
xét tuyển 08 người)

Công tác tuyển dụng được triển khai thực hiện thống nhất trong phạm vi 
toàn tỉnh, đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, đúng quy định pháp luật. 
Người được tuyển dụng cơ bản đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh 
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nghề nghiệp theo vị trí tuyển dụng và nhiệm vụ được phân công.
b. Việc quản lý, sử dụng biên chế

Giai đoạn 2019 - 2021, biên chế ngành giáo dục - đào tạo cơ bản được quản 
lý chặt chẽ và sử dụng đúng theo quy định. Trên cơ sở biên chế được giao, Sở 
Nội vụ đã thực hiện tốt chức năng tham mưu UBND tỉnh trong việc quản lý số 
lượng người làm việc của các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập; phối hợp với 
ngành Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện chỉ đạo xây dựng đề án vị trí việc 
làm, rà soát thực hiện tinh giảm biên chế. Về cơ bản, việc bố trí phân công 
nhiệm vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tại các cơ sở giáo dục - đào 
tạo được các địa phương, đơn vị bố trí phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và 
phát huy trình độ chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

c. Việc điều động cán bộ quản lý, giáo viên
Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND các huyện, thị xã, thành phố đã chủ 

động ban hành các kế hoạch, quyết định điều động, biệt phái cán bộ quản lý, 
giáo viên, nhân viên giữa các trường trực thuộc và được thực hiện trên cơ sở 
điều hoà, phân bổ chất lượng giáo viên giữa các trường nhằm đáp ứng yêu cầu 
chuyên môn và đảm báo đúng quy định.

Kết quả việc thực hiện giai đoạn 2019 - 2021, Sở Giáo dục - Đào tạo và 
UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện luân chuyển, chuyển đổi vị trí 
công tác 1.420 người thuộc các đơn vị trực thuộc, trong đó luân chuyển 401 cán 
bộ quản lý (194 Hiệu trưởng, 207 Phó Hiệu trưởng), 187 Kế toán và điều động 
832 giáo viên. Việc thực hiện đảm bảo dân chủ, công bằng, công khai, phù hợp 
quy định pháp luật. 

(chi tiết có phụ lục 07 đính kèm)
2.4. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế
a. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy
Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng khoá XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản 
lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập; 
Đề án số 03-ĐA/TU ngày 28/4/2017 của Tỉnh uỷ về việc sắp xếp lại tổ chức bộ 
máy gắn với tinh giản biên chế trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh 
giai đoạn 2016-2021, UBND tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc sắp xếp tổ 
chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập từ tỉnh đến cơ sở, đảm bảo tinh gọn, 
hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đúng quy định pháp luật, phù hợp tình hình thực tế 
địa phương. Đến nay, toàn tỉnh tổ chức sắp xếp 188 trường, giảm 96/876 trường; 
số lượng viên chức quản lý, nhân viên hành chính giảm 181 người. Sau sắp xếp, 
cơ cấu tổ chức bộ máy các đơn vị cơ bản được kiện toàn, đi vào hoạt động theo 
đúng chức năng, nhiệm vụ; việc rà soát, sắp xếp lại nhân sự, bố trí sử dụng viên 
chức phù hợp cơ cấu, vị trí việc làm và tình hình thực tế tại các đơn vị.

b. Việc tinh giản biên chế
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Đa số các cơ quan, đơn vị thuộc ngành giáo dục - đào tạo đã tổ chức triển 
khai việc tinh giản biên chế theo quy định. Tuy nhiên, tỷ lệ tinh giản biên chế 
trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục – đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh mới đạt 
1,79%, tương ứng giảm 475 chỉ tiêu so với số lượng biên chế giao năm 2015.

2.5. Công tác đào tạo, bồi dưỡng; thanh tra, kiểm tra; đánh giá, xếp 
loại 

a. Công tác đào tạo, bồi dưỡng
 Công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý được 

các địa phương, đơn vị quan tâm, tạo điều kiện đi học tập nâng cao trình độ. 
Việc bồi dưỡng đạt chuẩn, nâng chuẩn nghề nghiệp đối với giáo viên, cán bộ 
quản lý các cấp học đạt kết quả tích cực. Tại thời điểm giám sát, cán bộ quản lý 
các cấp học tỷ lệ đạt chuẩn 100% (trong đó trên chuẩn: mầm non đạt 94,1%, 
Tiểu học 74,4%; THCS 100%, THPT 20,9%); Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn trở lên ở 
khối Mầm non là 88,5%, Tiểu học 74,4%, THCS 89,3%, THPT 100%.

Công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên thực hiện Chương trình giáo 
dục phổ thông mới cơ bản đáp ứng theo quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo. 
Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, kiến thức chuyên môn, kỹ năng sư phạm, 
kỹ năng năng lực tổ chức thực hành của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên nhìn 
chung đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

b. Công tác đánh giá, xếp loại
Công tác đánh giá, phân loại viên chức trong các đơn vị giáo dục - đào tạo 

được sở Giáo dục & Đào tạo, UBND cấp huyện quan tâm, hướng dẫn, chỉ đạo 
các đơn vị trực thuộc thực hiện, nhận xét đánh giá theo quy định. Kết quả đánh 
giá, xếp loại cơ bản khách quan, thực chất. Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân 
viên hàng năm được đánh giá là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt 
nhiệm vụ đạt tỷ lệ trên 94,5%; số viên chức có kết quả xếp loại ở mức hoàn 
thành nhiệm vụ hoặc không hoàn thành nhiệm vụ chiếm tỉ lệ thấp1.

c. Công tác thanh tra, kiểm tra
Công tác thanh tra, kiểm tra việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng biên chế sự 

nghiệp giáo dục - đào tạo được các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm 
thực hiện. Qua hoạt động thanh tra, kiểm tra đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh 
những tồn tại hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý, chỉ đạo; đã yêu cầu các 
đơn vị sau thanh tra, kiểm tra kịp thời chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế và 
có giải pháp sắp xếp, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với đội ngũ 
giáo viên, nhân viên hành chính cho phù hợp. Công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ 
nhiệm lại viên chức lãnh đạo quản lý trong các đơn vị cơ bản theo quy định. 
Không có tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo trong công tác tuyển dụng, sử 

1 Năm học 2019 – 2020: tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ ~8,9%, không hoàn thành nhiệm 
vụ ~ 0,5%; Năm học 2020 – 2021: tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ ~ 5,1%, không hoàn thành 
nhiệm vụ ~ 0,6%.
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dụng, quản lý biên chế trong lĩnh vực giáo dục đào tạo giai đoạn 2019 - 2021. 
2.6. Điều kiện cơ sở vật chất
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ 

XVII nhiệm kỳ 2020-2025, Chương trình Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, 
công tác xây dựng và nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia, trường đạt 
các tiêu chuẩn về kiểm định chất lượng được ngành giáo dục, các địa phương, 
cơ sở giáo dục tiếp tục được quan tâm đầu tư. Nhìn chung, cơ sở vật chất, trang 
thiết bị dạy học được các cấp chính quyền quan tâm đầu tư, mua sắm, các điều 
kiện về phòng học, phòng làm việc, các công trình phụ trợ được đảm bảo; việc 
huy động và tiếp nhận tài trợ đã được các trường thực hiện nghiêm túc, đúng 
quy định.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Kết quả đạt được
Nhìn chung, công tác quản lý nhà nước về tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

biên chế ngành giáo dục được UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố 
quan tâm chỉ đạo và nghiêm túc thực hiện. Việc tuyển dụng viên chức, hợp đồng 
lao động thực hiện theo đúng quy định pháp luật và đảm bảo tính kịp thời, hiệu 
quả. Các địa phương đã chủ động sắp xếp lại tổ chức bộ máy, cán bộ, viên chức 
giáo dục theo hướng tinh gọn, giảm bớt đầu mối theo chỉ đạo của Trung ương, 
của tỉnh2. 

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại, thực hiện chế độ chính 
sách đối với đội ngũ cán bộ, viên chức ngành giáo dục - đào tạo luôn được quan 
tâm; chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, viên chức ngày càng được nâng 
cao, góp phần quan trọng vào mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi 
dưỡng nhân tài của địa phương.

- Việc tiếp nhận, điều động, luân chuyển viên chức; công tác thanh tra, 
kiểm tra, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm về quản lý, tuyển 
dụng, sử dụng, quản lý biên chế được thực hiện thường xuyên và theo đúng quy 
định. 

- Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học trên địa bàn tỉnh được 
tăng cường, cơ bản đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục - đào tạo, góp phần quan 
trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngành, nhiệm vụ chính 
trị của địa phương.

2 Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về việc 
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.

Đề án 03-ĐA/TU của Tỉnh uỷ Hải Dương về việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy gắn với 
tinh giản biên chế tỏng các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh giai đoạn 2016 – 2021.

Đề án về “Tổ chức, sắp xếp các trường mầm non, phổ thông công lập tỉnh Hải Dương, 
giai đoạn 2019-2021” kèm theo Quyết định số 1956/QĐ-UBND của UBND tỉnh
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2. Tồn tại, hạn chế
- Việc tuyển dụng viên chức giáo dục gặp khó khăn do thiếu nguồn dự 

tuyển, chưa đạt được chỉ tiêu tỉnh giao. 
- Định mức giao biên chế (giáo viên/lớp) của tỉnh còn thấp so với quy định 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bên cạnh đó các đơn vị đều phải đảm bảo thực hiện 
tinh giản biên chế theo lộ trình. Quy mô lớp học, số học sinh hàng năm biến 
động tăng nhưng biên chế giáo viên, cơ sở vật chất chưa đáp ứng tình hình thực 
tế; tình trạng thiếu giáo viên tại một số cấp học, sĩ số học sinh một số nơi còn ở 
mức cao; chất lượng giáo viên chưa đồng đều.

- Việc tinh giản biên chế tại các đơn vị còn mang tính cơ học, chưa gắn liền 
với việc phát triển dân số tự nhiên và cơ học hàng năm; thiếu các giải pháp tích 
cực trong việc xét tinh giản biên chế; số lượng cán bộ quản lý một số đơn vị còn 
vượt định mức theo quy định.

- Tỷ lệ giáo viên chưa đạt chuẩn theo Luật giáo dục năm 2019 ở một số cấp 
học còn cao (Mầm non chiếm 11,5%, Tiểu học chiếm 25,6%, THCS chiếm 
10,7%); công tác triển khai, phối hợp giữa các cơ quan, địa phương trong việc 
thực hiện kế hoạch thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn giáo viên còn chưa kịp 
thời.

- Công tác định hướng, dự báo của một số ngành chức năng chưa kịp thời; 
chưa chủ động xây dựng chiến lược về quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở 
giáo dục - đào tạo để chủ động tham mưu, bố trí, giao biên chế cho phù hợp. Cơ 
sở vật chất xuống cấp, không đáp ứng yêu cầu; còn tình trạng học ghép lớp, 
phòng học tạm ở một số địa phương.

- Hoạt động của một số cơ sở giáo dục – đào tạo sau sáp nhập còn gặp khó 
khăn, vướng mắc, mô hình trường phổ thông liên cấp mang tính chất ghép cơ 
học nên công tác quản lý, điều hành, bố trí công tác giảng dạy chuyên môn giữa 
2 cấp không phát huy được hiệu quả. 

- Công tác tuyển sinh trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và 
các trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn do thiếu 
nguồn dự tuyển.

3. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế
3.1. Nguyên nhân khách quan:
- Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, Chính phủ, Bộ 

ngành trung ương quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý, đào tạo, bồi 
dưỡng,.. cán bộ, viên chức giáo dục có nhiều thay đổi dẫn đến công tác tham 
mưu, ban hành văn bản triển khai, thực hiện còn gặp nhiều khó khăn, vướng 
mắc.

- Một số địa phương phát triển công nghiệp, tốc độ đô thị hóa cao, dân số 
cơ học tăng nhanh; bố trí nguồn kinh phí chi cho sự nghiệp giáo dục – đạo tạo 
còn nhiều khó khăn nên quy mô trường lớp, cơ sở vật chất còn thiếu, yếu.
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- Chế độ chính sách, cơ chế của Nhà nước, của tỉnh chưa đủ thu hút, động 
viên giáo viên trẻ, giáo viên có năng lực, trình độ gắn bó với sự nghiệp giáo dục 
đào tạo.

3.2. Nguyên nhân chủ quan:
- Công tác quản lý của một số địa phương chưa thật sự chặt chẽ, việc bố 

trí sắp xếp giáo viên có nơi chưa hợp lý dẫn đến tình trạng thừa, thiếu cục bộ. Số 
viên chức quản lý và nhân viên hành chính ở một số đơn vị nhiều hơn định mức, 
ảnh hưởng biên chế giáo viên đứng lớp theo định mức chung của tỉnh.

- Công tác đánh giá, nhận xét cán bộ, viên chức hàng năm tại một số 
trường vẫn còn mang tính hình thức, thiếu kiên quyết, chưa đánh giá đúng thực 
chất về năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức của cán bộ, viên chức để làm cơ 
sở thực hiện việc tinh giản biên chế.

- Các cơ quan chức năng chưa chủ động trong công tác dự báo để có giải 
pháp tham mưu kịp thời, đáp ứng yêu cầu cho công tác giáo dục - đào tạo trong 
tình hình mới.

III. Kiến nghị, đề xuất
1. Đối với Trung ương
 Đề nghị Chính phủ ban hành Nghị định quy định cơ chế tự chủ ở một số 

lĩnh vực (trong đó có giáo dục - đào tạo) tạo hành lang pháp lý để các địa 
phương đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi mô hình tự chủ trong các đơn vị sự 
nghiệp công lập.

Đề nghị Bộ Nội vụ sớm ban hành Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 
106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 về vị trí việc làm và số lượng người làm việc 
trong đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện cải cách chế độ tiền lương cho đội 
ngũ giáo viên, nhân viên các trường công lập, quan tâm đến các chế độ phụ cấp, 
định mức dạy tăng giờ cho giáo viên.

Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm Ban hành Thông tư hướng dẫn danh 
mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc tối thiểu các cơ 
sở giáo dục phổ thông theo Chương trình phổ thông mới; chỉ đạo tổng kết mô 
hình trường liên cấp nhằm đánh giá đầy đủ, khách quan về ưu điểm, hạn chế mô 
hình trường liên cấp, làm cơ sở xây dựng phương hướng sắp xếp tổ chức bộ máy 
cho giai đoạn tiếp theo; đồng thời có hướng dẫn, tháo gỡ bất cập về công tác 
quản lý, sử dụng viên chức trong các trường liên cấp.

2. Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh
Tiếp tục thực hiện tổ chức, sắp xếp lại bộ máy, sắp xếp lại cơ cấu cán bộ 

giáo viên phù hợp quy định theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng khoá XVII.

Tiếp tục rà soát đội ngũ cán bộ, viên chức để đánh giá đúng thực trang sử 
dụng biên chế và hợp đồng lao động trong các cơ sở giáo dục - đào tạo công lập 
để có kế hoạch phát triển giáo dục cho từng địa phương, từng cấp học; từ đó xây 
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dựng kế hoạch mang tính chất chiến lược cho cả giai đoạn 2021 - 2026. 
Có cơ chế hỗ trợ, chính sách đặc thù nhằm thu hút, đãi ngộ, hỗ trợ đào tạo 

để tạo nguồn giáo viên cho các cấp học giai đoạn 2021 - 2025; tiếp tục quan tâm 
đầu tư cơ sở vật chất, kinh phí cho cho các địa phương để đáp ứng yêu cầu, mục 
tiêu về giáo dục đào tạo chung của tỉnh.

- Chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo:
Nâng cao công tác quy hoạch, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập 

phù hợp tình hình thực tế, trong đó quan tâm quy hoạch, phát triển mạng lưới 
các trường ngoài công lập tại các địa phương có tốc độ đô thị hoá nhanh, địa 
phương phát triển công nghiệp, đô thị.

Tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch, giải pháp điều động, luân 
chuyển giáo viên nhằm khắc phục tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ; đồng 
thời tổ chức kế hoạch tuyển dụng biên chế còn thiếu đảm bảo kịp thời, đúng 
chuyên môn, vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu năm học 2021 – 2022 và những 
năm tiếp theo.

Phối hợp Sở Nội vụ, Sở Tài chính và UBND các huyện, thị xã, thành phố 
đẩy nhanh tiến độ thực hiện Kế hoạch số 4808/KH-UBND3 ngày 31/12/2020 
của Uỷ ban nhân dân tỉnh; xác định, chọn lựa kỹ lưỡng đơn vị đào tạo để đảm 
bảo giáo viên sau khi được đào tạo nâng chuẩn đạt chất lượng về trình độ, 
chuyên môn theo quy định Luật Giáo dục năm 2019.

- Chỉ đạo Sở Nội vụ: 
Hàng năm chủ động rà soát quy mô lớp học, số học sinh trên địa bàn tỉnh, 

trong đó cần quan tâm đến các yếu tố đặc thù của địa phương làm cơ sở tham 
mưu HĐND tỉnh, UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung số lượng người làm việc cho 
các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập, phù hợp tình hình thực tế, đáp ứng yêu 
cầu giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc 
tuyển dụng, quản lý, sử dụng biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo. 

3. Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố
Chủ động rà soát cơ cấu, đội ngũ viên chức được giao theo vị trí việc làm; 

xây dựng dự báo nhu cầu nhân lực ngành để có kế hoạch tuyển dụng, sử dụng 
phù hợp; sắp xếp, cân đối số lượng biên chế, định mức giáo viên phù hợp với tỷ 
lệ học sinh; khắc phục tình trạng mất cân đối giáo viên giữa các cấp học và trong 
cơ cấu môn học.

Thực hiện việc bố trí, điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý trường 
học, cán bộ quản lý giáo dục thuộc thẩm quyền theo đúng quy định. Chỉ đạo các 
đơn vị giáo dục - đào tạo thực hiện tốt công tác đánh giá phẩm chất, năng lực và 
đánh giá kết quả làm việc của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo chuẩn 

3 Kế hoạch về việc thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu 
học, trung học cơ sở giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh.
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nghề nghiệp hàng năm để làm căn cứ tinh giản biên chế.
Phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Giáo dục & Đào tạo trong việc đào tạo, bồi 

duõng lý luận chính trị cho cán bộ làm công tác quản lý và cán bộ được quy 
hoạch nguồn; xây dựng lộ trình đào tạo nâng chuẩn giáo viên theo quy định tại 
Nghị định 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ; quan tâm công tác 
khen thưởng, thực hiện chế độ chính sách với đội ngũ giáo viên thuộc thẩm 
quyền quản lý.

Trên đây là báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về công tác tuyển dụng, 
sử dụng và quản lý biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Hải 
Dương giai đoạn 2019 - 2021, Ban Pháp chế báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh./.

Nơi nhận:
- Thường trực HĐND tỉnh (để b/c);
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Thành viên Ban Pháp chế;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các đại biểu dự kỳ họp;
- Lãnh đạo và CV VP Đoàn ĐBQH & 
HĐND tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, 
thành phố;
- Lưu BPC, VT.

TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN

  Bùi Học Anh
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