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                                                                                                                              Phụ lục 02 

TT Đơn vị 

Điểm đạt 

được (tối 

đa 40 

điểm) 

Đánh giá những nét nổi bật đạt 

được, hạn chế làm cơ sở chấm 

điểm 
Kết quả xếp loại 

1 Văn phòng đoàn ĐBQH 

và UBND tỉnh 

40  Hoàn thành XSNV 

2 Sở Nội vụ 40  Hoàn thành XSNV 
3 Sở Ngoại vụ 40  Hoàn thành XSNV 
4 Sở Giáo dục và đào tạo 39 1. Những nét nỗi bật đạt được: 

Sở GD-ĐT đã chỉ đạo các cơ sở 

giáo dục làm tốt công tác rà soát 

việc thực hiện Đề án 2286 của 

UBND tỉnh; Công tác sáp nhập 

trường học ổn định; Đội ngũ CB 

QL, GV trên tổng thể đảm bảo cơ 

cấu, trình độ đào tạo; Sở đã đổi mới 

công tác thanh tra, kiểm tra đối với 

các cơ sở giáo dục hợp lý; Triển 

khai các hoạt động bồi dưỡng, nâng 

cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 

cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo 

viên, nhân viên. Chỉ đạo các cơ sở 

giáo dục tổ chức bồi dưỡng thường 

xuyên ngay tại các nhà trường 

thông qua trường học kết nối, sinh 

hoạt tổ nhóm chuyên môn, tự học, 

tự bồi dưỡng. Chỉ đạo công tác dạy 

nghề trong các trường phổ thông; 

Tiếp tục chỉ đạo công tác dạy học 

tiếng Anh theo Đề án Ngoại ngữ. 

Đẩy mạnh công tác ứng dụng 

CNTT trong công tác quản lý, xây 

dựng bộ dữ liệu toàn ngành và tra 

cứu thông tin như phần mềm quản 

lý nhà trường, phần mềm phổ cập, 

kiểm định chất lượng giáo dục; bồi 

Hoàn thành XSNV 



dưỡng giáo viên; bài giảng 

elearning; trường học kết nối…; 

Trong công tác chỉ đạo thực hiện 

tiêu chí xây dựng nông thôn mới: 

Tiêu chí số 5 và Tiêu chí số 14 phù 

hợp, hiệu quả. Trong sạch vững 

mạnh Chất lượng đại trà của toàn 

ngành được giữ vững, chất lượng 

mũi nhọn đạt kết quả cao; kết quả 

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 

đạt cao và kết quả các kỳ thi học 

sinh giỏi quốc gia, quốc tế, khu vực 

đạt xuất sắc, cao nhất từ trước tới 

nay. 

2. Hạn chế 

Trong việc xây dựng văn bản 

hướng dẫn các khoản thu trong 

trường học như: Văn bản số 

1499/SGDĐT- KHTC ngày 

04/10/2017 và Văn bản số 

1747/SGDĐT-KHTC ngày 

24/11/2017 thời gian cách nhau quá 

ngắn, nội dung văn bản trái ngược 

nhau làm cho các đơn vị trường học 

gặp nhiều khó khăn. 

5 Sở Văn hóa, thể thao và 

du lịch 

40  Hoàn thành XSNV 

6 Sở Lao động –Thương 

binh và XH 

40  Hoàn thành XSNV 

7 Sở Kế hoạch và Đầu tư 40  Hoàn thành XSNV 
8 Sở Khoa hoạc và Công 

nghệ 

40  Hoàn thành XSNV 

9 Sở Thông tin và Truyền 

thông 

40  Hoàn thành XSNV 

10 Sở Y tế 40  Hoàn thành XSNV 
11 Sở Tài chính 40  Hoàn thành XSNV 
12 Sở Giao thông Vận tải 40  Hoàn thành XSNV 
13 Sở Xây dựng 40  Hoàn thành XSNV 
14 Sở Tài nguyên và Môi 

trường 

37  Hoàn thành XSNV 

15 Sổ Nông nghiệp và Phát 

triển NT 

38 Rất nổ lực trong chỉ đạo Hoàn thành XSNV 

16 Sở Công thương 40  Hoàn thành XSNV 
17 Sở Tư pháp 40  Hoàn thành XSNV 
18 Thanh tra tỉnh 39  Hoàn thành XSNV 
19 Đài phát thanh và Truyền 

hình tỉnh 

40  Hoàn thành XSNV 

20 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 40  Hoàn thành XSNV 



21 Công an tỉnh 40  Hoàn thành XSNV 
22 Cục Thống kê tỉnh 40  Hoàn thành XSNV 
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