
 

 

 

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
    

Số:              /SGDĐT-VP 

V/v báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, 

kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, 

HĐND khóa VIII 

  

Quảng Trị, ngày        tháng  11  năm 2022 

 

 

   Kính gửi:   

    - Hội đồng nhân dân tỉnh; 

    - Ủy ban nhân dân tỉnh. 
 

Thực hiện Công văn số 5580/UBND-TH ngày 03/11/2022 của UBND 

tỉnh về việc báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp 

thứ 10, HĐND khóa VIII; căn cứ báo cáo số 178/BC-HĐND ngày 12/7/2022 

của HĐND tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, 

HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 

Quảng Trị báo cáo, giải trình như sau (Phụ lục đính kèm Công văn này). 

 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị kính gửi HĐND tỉnh, UBND tỉnh 

biết, tổng hợp./. 

  Nơi nhận:    
- Như trên; 

- Giám đốc, các Phó GĐ Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Võ Văn Minh 
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BÁO CÁO KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỬ TRI GỬI ĐẾN KỲ HỌP THỨ 10,  

HĐND TỈNH KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2021-2026 

 

TT Nội dung kiến nghị 
Kết quả giải quyết/Đề xuất hướng 

giải quyết 
Lộ trình giải quyết dứt điểm Ghi chú 

1 Hiện nay có nhiều con em đồng bào 

dân tộc Vân Kiều tốt nghiệp đại học 

nhưng chưa có việc làm, đề nghị các 

cấp ưu tiên, quan tâm bố trí; tỉ lệ học 

sinh tốt nghiệp trường phổ thông dân 

tộc nội trú cấp huyện được vào học ở 

trường dân tộc nội trú tỉnh rất ít, đề 

nghị tỉnh hàng năm tăng chỉ tiêu tuyển 

sinh cho trường dân tộc nội trú tỉnh để 

giúp cho học sinh các huyện, xã có 

nhu cầu học tập nâng cao trình độ.  

Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu 

HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 

19/NQ-HĐND ngày 20/7/2019 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị, về phát 

triển hệ thống các trường phổ thông dân 

tộc nội trú, bán trú tỉnh Quảng Trị đến 

năm 2025, định hướng đến năm 2030; 

Mục tiêu: Phát triển tăng quy mô trường 

phổ thông dân tộc nội trú tỉnh từ 9 lớp 

(315 học sinh) lên 12 lớp 420 học sinh. 

Hiện nay trong điều kiện CSVC chưa đáp 

ứng quy mô của Trường PTDTNT tỉnh là 

11 lớp. Chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm giao 

cho các địa phương căn cứ số lượng học 

sinh dân tộc thiểu số tốt nghiệp THCS 

trên địa bàn. Năm 2022 chỉ tiêu của 

huyện Vĩnh Linh vào trường DTNT tỉnh 

là 14 em, các học sinh DTNT tốt nghiệp 

THCS đều được tuyển thẳng vào các 

trường THPT trên toàn tỉnh và được 

hưởng chính sách theo Nghị định 

116/2016/NĐ-CP của Chính phủ. 

Sở Giáo dục và Đào tạo đang phối 

hợp cùng Ban QLDA đầu tư xây 

dựng của tỉnh để triển khai đầu tư 

xây dựng các hạng mục công trình 

thuộc kế hoạch đầu tư công giai đoạn 

2021-2025 để tăng quy mô tuyển 

sinh theo Nghị quyết của HĐND tỉnh 

và sẽ hoàn thành tăng chỉ tiêu tuyển 

sinh vào năm học 2023-2024. 

Việc cử tri huyện Vĩnh Linh kiến 

nghị về tăng chỉ tiêu vào trường dân 

tộc nội trú tỉnh là không phù hợp; 

kính đề nghị các cấp chính quyền địa 

phương đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền chế độ chính sách của Đảng 

và Nhà nước đối với đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi; tuyên 

truyền vận động học sinh dân tộc 

thiểu số tham gia học tập tại các cơ 

sở giáo dục THPT công lập như học 

sinh của các địa phương thuộc huyện 

Hướng Hóa, Đakrông. 

 

2 Chủ trương chung của Đảng, Nhà 

nước là tạo điều kiện thuận lợi nhất để 

con em được học trường gần nhà nhất, 

nhưng trong những năm qua trường 

Cấp 3 thị xã và Cấp 3 Nguyễn Huệ 

chốt hồ sơ tuyển lớp 10 cùng một lúc, 

Đối với cấp THPT, Quy chế tuyển sinh 

của Bộ GDĐT không có quy định giới 

hạn về địa bàn. Trong công tác tổ chức 

tuyển sinh THPT, Sở GDĐT luôn hướng 

đến đảm bảo nguyên tắc công bằng, 

khách quan, chính xác.  

  



 

 

 

vì vậy những em không trúng tuyển 

Cấp 3 thị xã thì cũng không có cơ hội 

để học Cấp 3 Nguyễn Huệ. Đề nghị 

ngành giáo dục quan tâm, tạo điều 

kiện ưu tiên cho con em trên địa bàn 

Thị xã được xét tuyển vào học trường 

gần nhà nhất. 
(Có 02 ý kiến cử tri)./. 
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