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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: 1757/BC-SGDĐT 
  

Quảng Trị, ngày 29 tháng 10 năm 2019 

 

BÁO CÁO 

Giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 10 khóa VII 

 

Thực hiện yêu cầu tại Báo cáo số 219/BC-HĐND ngày 17/7/2019 của 

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

HĐND tỉnh khóa VII và Công văn số 3722/UBND-TH ngày 16/8/2019 của 

UBND tỉnh về việc báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 

tại kỳ họp thứ 10 khóa VII, Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo như sau: 

1. Kiến nghị của BCH Tỉnh Đoàn: “Đề nghị tỉnh chỉ đạo các ban, 

ngành liên quan khẩn trương có giải pháp phân luồng học sinh từ cấp 2” 

Trong những năm qua, công tác phân luồng học sinh sau THCS và THPT 

đã được ngành Giáo dục và các cấp, các ngành quan tâm phối hợp triển khai 

thực hiện, đạt được một số kết quả bước đầu nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, 

lúng túng; tỉ lệ học sinh sau tốt nghiệp THCS và THPT đi học nghề còn thấp, 

chưa đạt mục tiêu đề ra. Năm 2019, số học sinh tốt nghiệp THPT không tham 

gia thi và xét tuyển đại học, cao đẳng 1874/7915 em, chiếm tỉ lệ 23,68%. Tổng 

số học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS tại thời điểm tháng 6/2019 là 10.341 em; số 

học sinh lớp 9 không dự thi/xét tuyển vào lớp 10 THPT là 1389 em, chiếm tỷ lệ 

13,43%.  

Để đẩy mạnh công tác phân luồng, hướng nghiệp cho học sinh, trong thời gian 

qua, Sở đã phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tham mưu UBND 

tỉnh ban hành Kế hoạch số 1967/KH-UBND ngày 08/5/2019 về việc thực hiện Đề 

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

thông giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

Ngày 27 tháng 9 năm 2019 Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Lao 

động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội thảo “Đổi mới, nâng 

cao chất lượng công tác giáo dục hướng nghiệp, phân luồng học sinh trong giáo 

dục phổ thông và định hướng giáo dục nghề nghiệp trước xu thế của cuộc cách 

mạng 4.0 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” với gần 200 đại biểu cấp tỉnh, huyện, các 

trường trung học phổ thông, các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục 

thường xuyên, các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố tham dự. 

Trong thời gian tới Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tham mưu UBND tỉnh 

thành lập Ban chỉ đạo công tác Giáo dục hướng nghiệp, phân luồng học sinh 

trong giáo dục phổ thông, xây dựng quy chế hoạt động Ban chỉ đạo, phân công 

nhiệm vụ và có công văn hướng dẫn các đơn vị, trường học triển khai thực hiện 

tốt Kế hoạch số 1967/KH-UBND ngày 08/5/2019 của UBND tỉnh. Sở Giáo dục 

và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục chủ động phối hợp với các trường 

đại học, cao đẳng, trung cấp, các doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo nghề tư vấn 
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hướng nghiệp cho học sinh; lồng ghép các chủ đề giáo dục hướng nghiệp trong 

chương trình giáo dục phổ thông và hoạt động tư vấn tuyển sinh; cung cấp thông 

tin về thị trường lao động cho học sinh để các em lựa chọn ngành, nghề phù hợp. 

2. Ý kiến của các đoàn viên, thanh niên và nhân dân về “Tình trạng 

sản xuất, chế biến, tiêu thụ thực phẩm bẩn; việc hóa chất công nghiệp, phụ 

gia trong chế biến thực phẩm chưa được kiểm soát chặt chẽ và có xu hướng 

ngày càng gia tăng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân gây nhiều 

hoang mang, quan ngại trong dư luận, nhất là việc các trường học, nhà máy 

cố tình sử dụng nguồn thực phẩm bẩn, nhiễm giun sán…  gây phẫn nộ 

trong dư luận. Kính đề nghị tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý 

nghiêm những sai phạm trong vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo an toàn 

sức khỏe và lấy lại lòng tin của người tiêu dùng”. 

Trong năm học 2018-2019 và đến thời điểm hiện tại, Sở GD&ĐT đã cử các 

Đoàn kiểm tra do Phòng Tổ chức cán bộ-Chính trị, tư tưởng phối hợp với Phòng 

Giáo dục tiểu học-giáo dục mầm non thực hiện đến một số cơ sở giáo dục 

(CSGD) mầm non, tiểu học kiểm tra chuyên đề trong đó có nội dung y tế học 

đường (YTHĐ) và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) và dinh 

dưỡng. 

Hầu hết các CSGD được kiểm tra đều thực hiện tốt công tác YTHĐ, có cơ 

số thuốc và dụng cụ y tế, có Phòng y tế phục vụ sơ cứu và chăm sóc ban đầu cho 

học sinh, cán bộ Y tế các nhà trường có HS bán trú còn tham gia vào việc kiểm 

tra chất lượng, độ an toàn của thực phẩm do các nhà cung cấp ký hợp đồng 

chuyển đến bếp ăn hàng ngày. Việc bảo đảm VSATTP được coi trọng: Các bếp 

ăn đều bố trí phòng ăn, bếp nấu, khu vực chế biến thuận tiện, thoáng đãng, sạch 

sẽ; có nhà trường do điều kiện vất chất còn hạn chế nên bố trí bàn học làm bàn 

ăn, phòng học kiêm phòng ăn, nhưng được cô và trò cùng tham gia bày biện, thu 

dọn sách sẽ. Thực phẩm đưa vào các bếp ăn được kiểm tra và được bảo lưu 

trong tủ lạnh đủ thời gian quy định. Nhân viên nhà bếp đều có trách nhiệm, có ý 

thức chăm sóc các cháu như người thân, mặc dù thành phần các cô nuôi phần 

lớn được hợp đồng, phụ huynh tự nguyện… Chất lượng nước phục vụ sinh hoạt 

nhìn chung bảo đảm: Sử dụng nước máy hoặc nước bơm, nước đóng sẵn. Chưa 

có hiện tượng nào các cháu bị ngộ độc, bị đau ốm do thức ăn của nhà bếp. Chất 

lượng bữa ăn được tính toán kỹ, thay đổi thành phần rau, thịt, cá, ngũ cốc 

thường xuyên, phù hợp khẩu vị và mục đích bảo đảm sức khỏe của trẻ. Các 

trường ở địa bàn có điều kiện đã có kế hoạch bổ sung tốt hơn thành phần dinh 

dưỡng cho các cháu. 

Tuy nhiên, một số trường chưa khắc phục được tình trạng bố trí 3 trong 1 

(Phòng học kiêm ăn/ ngủ trưa) ảnh hưởng đến thời gian sinh học và mỹ quan 

của lớp học; một số bố trí chỗ rửa tay, vệ sinh chưa phù hợp. Việc sử dụng 

người bên ngoài vào hợp đồng tạp vụ chưa được kiểm tra kỹ về sức khỏe, bệnh 

tật bản thân, dễ tạo nguy cơ tiềm ẩn khác…Trường PTDTNT Gio Linh là trường 

có nhiều điểm hạn chế, có ý kiến của cơ quan Y tế nay đã khắc phục và có 

chuyển biến. Qua kiểm tra, đến nay trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện trường học 
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sử dụng thực phẩm bẩn trong chế biến thức ăn cho học sinh và chưa xảy ra các 

vụ ngộ độc thực phẩm trong trường học. 

Thời gian tới, Sở GD&ĐT sẽ phối hợp với Sở Y tế và các địa phương, đơn 

vị liên quan tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ 

nguồn gốc thực phẩm và các khâu chế biến – vận chuyển thực phẩm trong các 

CSGD để bảo đảm an toàn thực phẩm cho học sinh. 

Trên đây là báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị về việc 

giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 10 khóa VII./. 

 
Nơi nhận:    
- HĐND tỉnh (để b/c); 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, VP, GDTrH-GDTX, TCCB-CTTT.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Thị Hương 
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