
 
 

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /KH-SGDĐT Hà Nội, ngày       tháng 5 năm 2021 

KẾ HOẠCH 

Đánh giá kết quả triển khai thi hành Điều 12 Luật Thủ đô,  

nghiên cứu, đề xuất chính sách phát triển GDĐT đề nghị sửa đổi  

Luật Thủ đô năm 2021 

Thực hiện Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 15/3/2021 của UBND thành 

phố Hà Nội về việc đánh giá kết quả thi hành Luật Thủ đô và nghiên cứu, đề xuất 

chính sách, lập hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) năm 2021, Sở Giáo 

dục và Đào tạo (GDĐT) xây dựng Kế hoạch đánh giá kết quả triển khai thi hành 

Điều 12 Luật Thủ đô, nghiên cứu, đề xuất chính sách phát triển GDĐT đề nghị 

sửa đổi Luật Thủ đô năm 2021 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Đánh giá đầy đủ, toàn diện quy định tại Điều 12 Luật Thủ đô về chính 

sách phát triển GDĐT và các văn bản hướng dẫn thi hành làm cơ sở đề xuất chính 

sách cụ thể cần sửa đổi, bổ sung báo cáo Thành phố, đề nghị sửa đổi Luật Thủ đô 

năm 2021. 

- Đề xuất những cơ chế, chính sách đặc thù về trường chất lượng cao, công 

tác phổ cập, công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia; đề xuất giải pháp tiếp tục 

triển khai thực hiện hiệu quả Điều 12 Luật Thủ đô. 

- Xây dựng các giải pháp trọng tâm nhằm phát triển cả về số lượng và chất 

lượng hoạt động của các trường chất lượng cao, trường chuẩn quốc gia, công tác 

phổ cập gắn với việc đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT theo Nghị quyết số 29-

NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương. 

2. Yêu cầu 

- Xác định rõ nội dung, trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể các 

phòng liên quan thuộc Sở, phòng GDĐT quận, huyện, thị xã, các nhà trường và cơ sở 

giáo dục đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ trong triển khai thực hiện kế hoạch. 

- Đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù đảm bảo tính khả thi; đề xuất đủ các 

cơ chế chính sách về trường chất lượng cao, công tác phổ cập và xây dựng trường 

đạt chuẩn quốc gia phù hợp với sự phát triển giáo dục và đào tạo của Thủ đô. 

- Đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả. 

II. NỘI DUNG 

1. Đánh giá kết quả thi hành Điều 12 Luật Thủ đô 

- Đánh giá về công tác tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật  

những chính sách phát triển GDĐT để cụ thể hóa Điều 12 Luật Thủ đô và tổ chức 

triển khai thực hiện các văn bản này. 
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- Đánh giá cơ chế, chính sách phát triển GDĐT trong Luật Thủ đô và tác 

động trong việc phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô. 

- Đánh giá những vấn đề đặt ra trong tổ chức thực hiện các văn bản quy 

phạm pháp luật về GDĐT: tính khả thi, phù hợp với điều kiện tổ chức thi hành 

trong thực tiễn; sự phù hợp với các quy định tại các văn bản pháp luật khác; những 

cơ chế, chính sách phát triển GDĐT đặc thù cần được đề xuất bổ sung. 

2. Nghiên cứu, đề xuất chính sách phát triển GDĐT cụ thể cần sửa đổi, 

bổ sung vào đề nghị sửa đổi Luật Thủ đô năm 2021 

- Rà soát cơ chế chính sách phát triển GDĐT của Luật Thủ đô với các quy 

định của pháp luật hiện hành. 

- Đề xuất chính sách cụ thể về GDĐT cần đề nghị sửa đổi Điều 12 Luật 

Thủ đô. 

III. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN 

(Phụ lục kèm theo) 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng Sở GDĐT 

- Là đầu mối, thường trực, xây dựng kế hoạch đánh giá kết quả triển khai 

thi hành Điều 12 Luật Thủ đô, nghiên cứu, đề xuất chính sách phát triển GDĐT 

cụ thể cần sửa đổi, bổ sung vào đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) năm 2021. 

- Lập dự toán, đề xuất tổ chức hội thảo về các tiêu chí xây dựng trường chất 

lượng cao giai đoạn hội nhập và phát triển; hội thảo về cơ chế tài chính áp dụng 

đối với cơ sở giáo dục chất lượng cao trong giai đoạn mới. 

- Dự thảo Quyết định thành lập Tổ nghiên cứu đề xuất chính sách phát triển 

GDĐT theo Điều 12 Luật Thủ đô. 

- Phối hợp các phòng liên quan xây dựng báo cáo thực trạng, đề xuất giải 

pháp; phối hợp xây dựng báo cáo đề xuất những nội dung cần sửa đổi tại Điều 12 

Luật Thủ đô và đề xuất những cơ chế, chính sách phát triển GDĐT đặc thù cần 

được bổ sung. 

- Theo dõi, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch; định kỳ tổng 

hợp, báo cáo theo đúng quy định. 

2. Phòng Giáo dục phổ thông 

- Chủ trì tổ chức Hội thảo về thực trạng công tác phổ cập các cấp học, đề 

xuất cơ chế đặc thù đối với công tác phổ cập báo cáo lãnh đạo Sở và trình UBND, 

HĐND Thành phố. 

- Phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ chế 

tài chính áp dụng đối với cơ sở giáo dục chất lượng cao. 
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3. Phòng Kế hoạch - Tài chính 

- Chủ trì tổ chức Hội thảo những vướng mắc, bất cập tại Nghị quyết số 

15/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của HĐND Thành phố về cơ chế tài chính 

áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô; 

Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND Thành phố sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 15/2013/NQ-HĐND về cơ chế tài chính 

áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô 

(theo khoản 4 Điều 12 Luật Thủ đô) về cơ chế tài chính áp dụng đối với cơ sở 

giáo dục chất lượng cao và những kiến nghị, đề xuất. 

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Nghị quyết, trình 

cấp có thẩm quyền ban hành Nghị quyết sửa đổi hoặc thay thế Nghị quyết số 

15/2013/NQ-HĐND; Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND. 

- Chủ trì tổ chức Hội thảo đánh giá thực trạng trường chuẩn quốc gia các 

cấp học, đề xuất cơ chế đặc thù áp dụng cho trường chuẩn quốc gia. 

- Tổng hợp các đề xuất về cơ chế tài chính đối với trường chất lượng cao; 

cơ chế đặc thù áp dụng cho trường chuẩn quốc gia báo cáo lãnh đạo Sở và trình 

UBND, HĐND Thành phố. 

 4. Phòng Giáo dục mầm non 

Phối hợp với Phòng Giáo dục phổ thông, Phòng Kế hoạch - Tài chính và 

các phòng liên quan tham mưu đề xuất cơ chế đặc thù đối với công tác phổ cập và 

công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ chế tài 

chính áp dụng đối với cơ sở giáo dục chất lượng cao của cấp học. 

5. Phòng Tổ chức cán bộ 

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu với lãnh đạo Sở đề 

xuất Thành phố ban hành cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tổ chức 

bộ máy, biên chế đối với  các trường chất lượng cao của Hà Nội. 

6. Các phòng thuộc Sở 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, nghiên cứu đề xuất những cơ chế, 

chính sách phát triển GDĐT đặc thù cần được đề xuất bổ sung. 

7. Phòng GDĐT quận, huyện, thị xã; các cơ sở giáo dục 

Phối hợp với các phòng chức năng thuộc Sở tham gia đề xuất sửa đổi, bổ 

sung nội dung chính sách phát triển GDĐT tại Điều 12 Luật Thủ đô để trình Thành 

phố ban hành.  

Trên đây là Kế hoạch đánh giá kết quả triển khai thi hành Điều 12 Luật Thủ 

đô, nghiên cứu, đề xuất chính sách phát triển GDĐT đề nghị sửa đổi Luật Thủ đô 

năm 2021. Sở GDĐT yêu cầu Trưởng phòng thuộc Sở, Trưởng phòng GDĐT 

quận, huyện, thị xã, lãnh đạo các cơ sở giáo dục nghiêm túc triển khai, thực hiện. 
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Nếu có vướng mắc, các đơn vị báo cáo, phản ánh kịp thời về Sở (qua Văn phòng Sở 

hoặc Phòng Giáo dục phổ thông) để được phối hợp giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp; 

- Các đ/c PGĐ: Phạm Văn Đại; 

  Nguyễn Quang Tuấn; Phạm Xuân Tiến; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Phòng GDĐT quận, huyện, thị xã; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Các trường chất lượng cao; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Tuấn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Phụ lục 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THI HÀNH ĐIỀU 12 LUẬT THỦ ĐÔ,  

NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN GDĐT ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI  

LUẬT THỦ ĐÔ NĂM 2021 

(Kèm theo Kế hoạch số          /KH-SGDĐT ngày      /5/2021 của Sở GDĐT)  

TT Nội dung 
Đơn vị  

chủ trì 
Đơn vị phối hợp  Sản phẩm Thời hạn 

1 

Dự thảo Kế hoạch đánh giá kết 

quả triển khai thi hành Điều 12 

Luật Thủ đô, nghiên cứu, đề 

xuất chính sách phát triển 

GDĐT cụ thể cần sửa đổi, bổ 

sung vào đề nghị xây dựng 

Luật Thủ đô (sửa đổi) năm 

2021. 
Văn phòng 

- Phòng Giáo dục phổ thông; 

- Phòng Giáo dục mầm non; 

- Phòng Kế hoạch - Tài chính; 

- Phòng Tổ chức cán bộ. 

 

 

 

 

Kế hoạch 

 

 

 

 
Xong trước 

ngày 28/5/2021 

Dự thảo Quyết định thành lập 

Tổ nghiên cứu đề xuất chính 

sách phát triển GDĐT theo 

Điều 12 Luật Thủ đô. 

Quyết định 

Lập dự toán, đề xuất tổ chức 

hội thảo. 
Dự toán 

2 

Hội thảo về thực trạng công tác 

phổ cập các cấp học, đề xuất cơ 

chế đặc thù đối với công tác 

phổ cập. 

Phòng GDPT 

- Các phòng liên quan thuộc Sở; 

- Các phòng GDĐT quận, huyện, 

thị xã; 

- Đại biểu đại diện các cấp học. 

Báo cáo đề xuất 

cơ chế đặc thù 

Xong trước 

ngày 08/6/2021 

3 

Hội thảo đánh giá thực trạng 

trường chuẩn quốc gia các cấp 

học, đề xuất cơ chế đặc thù áp 

dụng cho trường chuẩn quốc gia. 

Phòng KHTC 

- Các phòng liên quan thuộc Sở; 

- Các phòng GDĐT quận, huyện, 

thị xã; 

- Đại biểu đại diện các cấp học. 

Báo cáo đề xuất 

cơ chế đặc thù 

Xong trước 

ngày 12/6/2021 
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TT Nội dung 
Đơn vị  

chủ trì 
Đơn vị phối hợp  Sản phẩm Thời hạn 

4 

Hội thảo những vướng mắc, 

bất cập tại Nghị quyết số 

15/2013/NQ-HĐND, Nghị 

quyết số 14/2016/NQ-HĐND 

về cơ chế tài chính áp dụng đối 

với các cơ sở giáo dục công lập 

chất lượng cao. 

Phòng KHTC 

- Các phòng liên quan thuộc Sở; 

- Các phòng GDĐT quận, huyện, 

thị xã; 

- Các trường chất lượng cao các 

cấp học; 

- Các trường đang xây dựng chất 

lượng cao. 

Báo cáo đề xuất 

cơ chế đặc thù 

Xong trước 

ngày 

31/10/2021 

5 

Dự thảo sửa đổi hoặc thay thế 

Nghị quyết số 15/2013/NQ-

HĐND, Nghị quyết số 

14/2016/NQ-HĐND  

Phòng KHTC 

- Các phòng liên quan thuộc Sở; 

- Các phòng GDĐT quận, huyện, 

thị xã; 

- Các trường chất lượng cao các 

cấp học; 

- Các trường đang xây dựng chất 

lượng cao. 

Hồ sơ đề nghị 

ban hành Nghị 

quyết thay thế 

Xong trước 

ngày 

31/10/2021 

6 

Dự thảo cơ chế, chính sách đối 

với đội ngũ cán bộ quản lý và 

giáo viên các trường chất 

lượng cao của Hà Nội. 

Phòng TCCB 

- Các phòng liên quan thuộc Sở; 

- Các phòng GDĐT quận, huyện, 

thị xã; 

- Các trường chất lượng cao các 

cấp học; 

- Các trường đang xây dựng chất 

lượng cao. 

Hồ sơ đề nghị 

xây dựng Nghị 

quyết 

Năm 2021 
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