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THÔNG BÁO 

Kết luận của Bộ trưởng tại Hội nghị tổng kết năm 2022  

và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 

Ngày 04 tháng 01 năm 2023, tại trụ sở cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo 

(GDĐT), Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn chủ trì Hội nghị tổng kết công tác năm 

2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Tham dự Hội nghị có các Thứ 

trưởng, đại diện một số cơ quan Trung ương, lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực 

thuộc Bộ GDĐT.  

Sau khi nghe Chánh Văn phòng báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch nhiệm 

vụ năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; ý kiến phát biểu 

của lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ GDĐT; ý kiến phát biểu của đại 

biểu các cơ quan Trung ương dự họp và ý kiến phát biểu của các Thứ trưởng, Bộ 

trưởng Nguyễn Kim Sơn kết luận: 

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Năm 2022 diễn ra trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, cơ hội và khó khăn, 

thách thức đan xen. Những ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh, những khó khăn 

về kinh tế - xã hội của cả nước nói chung đã tác động lớn và đặt ra nhiều thách 

thức đối với ngành. Toàn ngành đã nỗ lực phấn đấu triển khai hoàn thành các 

mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng. Cụ thể như sau: 

- Triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch tổng thể của ngành Giáo dục 

thích ứng với tình hình dịch COVID-19. Đến thời điểm tháng 4/2022, 100% các 

cơ sở giáo dục được mở cửa trở lại, các hoạt động trong nhà trường cơ bản được 

diễn ra bình thường. Bộ GDĐT đã phối hợp với Bộ Y tế ban hành Kế hoạch 

phối hợp tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em mầm 

non, học sinh trong các cơ sở giáo dục. Toàn ngành giáo dục đã nỗ lực khắc 

phục khó khăn trong điều kiện dịch bệnh, bảo đảm tổ chức dạy và học an toàn, 

chất lượng. Đồng thời, Bộ GDĐT đã tham mưu và trình Chính phủ ban hành 

nhiều chính sách hỗ trợ các cơ sở giáo dục, đội ngũ giáo viên, học sinh, sinh 

viên, cụ thể như: gói hỗ trợ tín dụng cho học sinh, sinh viên; gói hỗ trợ tín dụng 

cho vay lãi suất ưu đãi đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công 

lập; hỗ trợ đối với giáo viên mầm non, tiểu học trường ngoài công lập gặp khó 
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khăn do dịch COVID-19; gói hỗ trợ đầu tư triển khai chuyển đổi số... nhằm chia 

sẻ khó khăn và hỗ trợ kịp thời các cơ sở giáo dục, giáo viên và học sinh, sinh 

viên bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. 

- Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật từng bước được hoàn thiện, góp 

phần tháo gỡ các nút thắt, những vướng mắc từ thực tiễn đặt ra, tạo hành lang 

pháp lý quan trọng trong quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo. Trong năm 

2022, các đơn vị đã trình và ban hành theo thẩm quyền 59 văn bản trong và 

ngoài chương trình công tác (bao gồm: 01 Nghị quyết, 03 Nghị định của Chính 

phủ; 10 Quyết định và 03 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; 22 Thông tư; 20 

Quyết định cá biệt của Bộ trưởng). 

- Tích cực triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Năm 2022, 

Bộ GDĐT đã tổ chức thẩm định và phê duyệt Chương trình giáo dục tích hợp; 

sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10; phê duyệt tài liệu giáo dục địa phương lớp 1, 

lớp 2, lớp 3, lớp 6, lớp 7, lớp 10; sách giáo khoa và tài liệu hướng dẫn dạy học 

tiếng dân tộc thiểu số lớp 1, lớp 2; hướng dẫn các địa phương tổ chức lựa chọn 

sách giáo khoa chuẩn bị triển khai năm học 2022 - 2023. Chất lượng giáo dục 

đại trà và mũi nhọn tiếp tục được nâng cao. Trong bảng xếp hạng các quốc gia 

tốt nhất về giáo dục, Việt Nam xếp thứ 59, tăng 5 bậc so với năm 2020.  

- Tổ chức thành công Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 bảo 

đảm nghiêm túc, công bằng và an toàn; tỷ lệ tốt nghiệp chung toàn quốc đạt 

98,75%. Tổ chức tuyển sinh đại học, cao đẳng bảo đảm công khai, minh bạch, 

đáp ứng nhu cầu chính đáng của thí sinh với đột phá về chuyển đổi số thông qua 

việc triển khai đồng bộ đăng ký dự thi, đăng ký nguyện vọng xét tuyển, nộp phí 

xét tuyển và xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến.  

- Đẩy mạnh chuyển đổi số, tổ chức kết nối, xác thực định danh của học 

sinh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Kết nối thành công Hệ thống phần 

mềm quản lý thi của Bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo an toàn 

thông tin và sử dụng ổn định; hoàn thành tích hợp, công khai Dịch vụ công trực 

tuyến “Đăng ký xét tuyển trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục 

Mầm non năm 2022” trên cổng Dịch vụ công Quốc gia; xây dựng hệ thống kho 

bài giảng các môn học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tổ chức 

cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử, với 213 bài giảng được trao giải, trên tổng số 

42.983 sản phẩm dự thi. Ngoài ra, đã lựa chọn 2.130 bài giảng để đưa lên kho 

học liệu số dùng chung, miễn phí toàn ngành để chia sẻ với các nhà trường, giáo 

viên và học sinh trong cả nước.  

- Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh tự chủ đại học. Các 
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cơ sở giáo dục đại học Việt Nam tiếp tục được xếp hạng cao và tăng thứ bậc trên 

các bảng xếp hạng uy tín quốc tế. So với các năm trước, năm 2022 là một bước 

nhảy vọt khi có tới 5 đại diện của Việt Nam được ghi nhận trong bảng xếp hạng 

các trường đại học trên thế giới THE; có 05 cơ sở giáo dục đại học trong Bảng 

xếp hạng các trường đại học tốt nhất toàn cầu năm 2022; có thêm 02 cơ sở giáo 

dục đại học (tổng là 05 cơ sở) có tên trong bảng xếp hạng QS World University 

Rankings 2023; 10 cơ sở giáo dục đại học trong bảng xếp hạng Webometrics.  

- Phối hợp với Bộ Nội vụ trình các cấp có thẩm quyền quyết định bổ sung 

65.980 biên chế giáo viên cho các địa phương giai đoạn 2022 - 2026; đồng thời 

Bộ đang tích cực hướng dẫn các địa phương tuyển dụng 27.850 biên chế giáo 

viên cấp mầm non và phổ thông cho năm học 2022 - 2023. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số nhiệm vụ thực hiện chưa 

đảm bảo tiến độ và mục tiêu, tỷ lệ giải ngân thấp; công tác xây dựng kế hoạch 

triển khai các nhiệm vụ được giao còn bất cập, hiệu quả chưa cao, chưa bám sát 

điều kiện và khả năng thực hiện nên phải xin lùi, xin hủy nhiều nhiệm vụ; công 

tác phân bổ nguồn lực, thời gian thực hiện kế hoạch chưa phù hợp (dồn nhiều việc 

vào cuối năm); công tác phối hợp với các Bộ, ngành và các cơ quan Trung ương 

còn chưa hiệu quả. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2023  

Căn cứ các nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, các văn bản chỉ đạo, 

điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về GDĐT; Nghị quyết của 

Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, Bộ 

GDĐT xác định các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, cụ thể như sau: 

1. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, dứt điểm các kết luận của Ủy ban Kiểm 

tra Trung ương, Thanh tra Chính phủ và Kiểm toán Nhà nước.  

2. Ban hành và triển khai thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non mới. 

Triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 4, lớp 8, lớp 11 

bảo đảm hiểu quả; nâng cao chất lượng biên soạn, thẩm định sách giáo khoa 

đối với lớp 5, lớp 9, lớp 12. Thẩm định, biên soạn sách giáo khoa và tài liệu 

hướng dẫn dạy học tiếng dân tộc thiểu số lớp 3, lớp 4 đối với 8 thứ tiếng. Đa 

dạng hóa loại hình giáo dục và đào tạo đáp ứng đa dạng nhu cầu học tập của 

nhân dân, trong đó quan tâm tới các đối tượng đặc thù, yếu thế và tạo điều kiện 

thuận lợi cho người dân học tập liên tục, suốt đời. Ban hành và triển khai thực 

hiện Quy hoạch mạng lưới các trường chuyên biệt. Chỉ đạo, tổ chức Kỳ thi tốt 

nghiệp trung học phổ thông năm 2023 an toàn, nghiêm túc, hiệu quả và xây 
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dựng phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025, phù hợp với lộ 

trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018. 

3. Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 04/11/2013 

của Ban chấp hành Trung ương về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào 

tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Triển khai thực hiện 

Kế hoạch số 59/KH-GS ngày 11/10/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về 

Giám sát chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị 

quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa 

giáo dục phổ thông”. Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục giai 

đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2045 khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo 

vệ Tổ quốc trong tình hình mới theo kế hoạch của Ban chỉ đạo Trung ương. 

4. Tiếp tục thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước 

về phát triển giáo dục và đào tạo; rà soát, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp 

luật theo chức năng quản lý nhà nước của Bộ, trong đó ưu tiên rà soát, điều 

chỉnh các quy định về chế độ, chính sách đối với viên chức ngành Giáo dục và 

thực hiện tự chủ đại học. 

5. Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với tăng cường chuyển đổi số và thực 

hiện các dịch vụ công trực tuyến trong giáo dục và đào tạo; tiếp tục xây dựng hạ 

tầng học tập quốc gia về học tập, kho học liệu số chia sẻ dùng chung toàn 

ngành; hoàn thiện cơ sở dữ liệu toàn ngành, kết nối liên thông với các cơ sở dữ 

liệu quốc gia.  

6. Trình ban hành và triển khai thực hiện Khung chiến lược phát triển giáo 

dục đại học; Quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học và đào tạo sư 

phạm thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050. Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn 

các cơ sở giáo dục đại học trong việc thực hiện tự chủ đại học, triển khai Khung 

trình độ quốc gia Việt Nam; đào tạo nhân lực chất lượng cao gắn với nghiên cứu 

khoa học, đổi mới sáng tạo, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp; bảo đảm và 

kiểm định chất lượng và hội nhập quốc tế.  

7. Tổ chức thực hiện hiệu quả các đề án, dự án tăng cường cơ sở vật chất, 

nhất là nhiệm vụ được giao trong các Chương trình mục tiêu quốc gia. Đẩy 

nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn, nhất là vốn đầu tư công bảo đảm hiệu 

quả, đúng quy định. Xây dựng đề án kiên cố hóa trường, lớp học tại vùng có 

điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021 - 2025. 

8. Chỉ đạo các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch tuyển dụng, quản 
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lý, sử dụng hiệu quả chỉ tiêu biên chế giáo viên được giao tại Quyết định số 72-

QĐ/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị, khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo 

viên cục bộ và thiếu giáo viên tại các cấp học. Nghiên cứu và đề xuất cơ chế đặc 

thù đối với việc tuyển dụng giáo viên dạy các môn học mới theo Chương trình 

giáo dục phổ thông 2018. Hướng dẫn các địa phương xây dựng phương án tạo 

nguồn bổ sung giáo viên các cấp học, nhất là tăng cường đào tạo giáo viên mầm 

non, tiểu học, giáo viên dạy các môn học mới thuộc Chương trình Giáo dục phổ 

thông 2018. Triển khai xây dựng Luật Nhà giáo. 

9. Đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, tư tưởng chính trị, đạo 

đức, lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp, việc làm và công tác xã hội, 

tư vấn tâm lý học đường cho học sinh, sinh viên. Hoàn thiện chính sách cho học 

sinh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang ven biển, hải 

đảo và cơ sở giáo dục có học sinh hưởng. Triển khai hiệu quả công tác giáo dục 

thể chất, y tế trường học và sức khỏe học đường bảo đảm an toàn trường học, 

phòng, chống và ứng phó hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh, trong đó tiếp tục 

hướng dẫn các kỹ năng phòng, chống dịch COVID-19 trong nhà trường và triển 

khai có hiệu quả các gói hỗ trợ cho các đối tượng trong ngành Giáo dục chịu ảnh 

hưởng của dịch COVID-19. 

10. Sắp xếp, nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công 

lập trực thuộc Bộ GDĐT. 

Trân trọng thông báo kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn tại Hội nghị 

tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Bộ 

GDĐT để các đơn vị biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Các Thứ trưởng (để c/đ); 

- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ (để t/h); 

- Lưu: VT, TH. 

TL. BỘ TRƯỞNG 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Trần Quang Nam  
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