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Số: /BC-SGD&ĐT Lào Cai, ngày tháng 11 năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri năm 2022 

 
Thực hiện Công văn 275/HĐND-BVHXH ngày 28/10/2022 của Ban Văn hóa 

Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh về việc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, 

Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri năm 

2022 như sau: 

I. Giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa 

XV (Công văn số 2925/UBND-TH ngày 30/6/2022 của UBND tỉnh) 

Cử tri huyện Bắc Hà: Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, học 

sinh ở các điểm trường lẻ chuyển về học ở trường chính (để đảm bảo cơ sở vật chất, 

trang thiết bị dạy học tập trung, tinh giảm đội ngũ, phát huy hiệu quả giáo dục…) Tuy 

nhiên, hiện nay nhiều trường chính có số học sinh đông, nhu cầu về nhà ở bán trú cho 

học sinh, trang thiết bị dạy học, nhân lực phục vụ cho học sinh bán trú gặp nhiều khó 

khăn. Đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống phòng ở, các công trình 

phụ trợ (Bếp ăn, hệ thống nước, nhà WC…) phục vụ cho học sinh bán trú; tiếp tục 

quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho các trường Phổ thồng dân tộc nội trú. 

Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời: 

Năm 2017, tỉnh Lào Cai đã đầu tư đảm bảo chỗ ở cho học sinh bán trú, nhà 

công vụ cho giáo viên. Đây là chủ trường lớn của Tỉnh để thực hiện đổi mới căn bản, 

toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội 

nghị Trung ương 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI. 

Tuy nhiên, do đặc thù của ngành giáo dục, hằng năm số lượng học sinh luôn có 

biến động; cơ sở vật chất trường lớp (phòng ở học sinh bán trú) xuống cấp sau thời 

gian sử dụng; tỉnh tiếp tục có chỉ đạo "Đưa toàn bộ học sinh lớp 3, lớp 4 và lớp 5 ở 

điểm trường về học tại trường chính để nâng cao chất lượng và thực hiện chương trình 

giáo dục phổ thông mới". Do vậy các năm học tiếp theo có thể thiếu phòng ở cho học 

sinh bán trú. 

Về việc này, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã có chỉ đạo "UBND các huyện, thị xã, 

thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về chỗ ở cho học sinh bán trú trên địa 

bàn. Trường hợp thiếu nhà ở bán trú, UBND huyện, thị xã, thành phố chủ động tự cân 

đối nguồn ngân sách để đầu tư xây dựng nhà ở cho học sinh bán trú (Thông báo số 

3421-TB/TU ngày 20/8/2019 của Tỉnh ủy về việc Thông báo kết luận của Thường trực 

Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo ngày 19/8/2019; Thông báo số 
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338/TB-VP UBND ngày 17/12/2020 của Văn phòng UBND tỉnh; Công văn số 

2307/UBND-VX ngày 28/5/2018 của UBND tỉnh). 

Tiếp thu ý kiến của cử tri, trong điều kiện ngân sách còn khó khăn, giai đoạn 

2022-2025 UBND tỉnh đã giao chuẩn bị đầu tư và phân bổ vốn NS cho UBND huyện 

Bắc Hà để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường, lớp học như sau: Tổng số 23 danh 

mục công trình (141 phòng học, phòng học bộ môn; 144 phòng ở bán trú học sinh, 

phòng công vụ; 7 nhà ăn, nhà bếp, 2 công trình vệ sinh; các nhà lớp học, phòng ở bán 

trú có công trình vệ sinh kép kín). Kinh phí 230, 471 tỷ đồng ( Ngồn vốn CTMT 123, 

675 tỷ; ngân sách tỉnh 82,667 tỷ; ngân sách huyện 14,419 tỷ; nguồn kinh phí khác 

9,710 tỷ đồng). 

II. Về việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6 (Công 

văn số 4035/UBND-TH ngày 30/8/2022 của UBND tỉnh) 

1. Cử tri các xã Liên Minh, Mường Bo, thị xã Sa Pa đề nghị tỉnh có chính sách 

cho con em đồng bào dân tộc thiểu số các xã hoàn thành nông thôn mới tiếp tục được 

dự thi tuyển sinh vào Trường dân tộc nội trú của tỉnh và của thị xã. 

Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời: 

Ngày 17 tháng 8 năm 2022 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 

3920/GDĐT-GDDT về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 

01/2016/TT-BGDĐT ban hành quy chế tổ chức, hoạt động của trường phổ thông dân 

tộc nội trú. Theo dự thảo, tại Điều 10, đối tượng tuyển sinh gồm: 

1. Học sinh là người dân tộc thiểu số mà bản thân và cha hoặc mẹ hoặc người 

giám hộ thường trú từ 36 tháng liên tục trở lên tính đến ngày nộp hồ sơ tuyển sinh: 

a) Xã, phường, thị trấn khu vực III và thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng ngang bãi biển và hải đảo 

theo quy định của cấp có thẩm quyền. 

b) Xã, phường, thị trấn khu vực II và khu vực I vùng vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi theo quy định của cấp có thẩm quyền. 

2. Học sinh thuộc dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định của Chính phủ. 

3. Học sinh là người dân tộc Kinh mà bản thân và cha hoặc mẹ hoặc người giám 

hộ thường trú từ 36 tháng liên tục trở lên tính đến ngày nộp hồ sơ tuyển sinh tại các 

xã, thôn đặc biệt khó khăn. Trường PTDT nội trú được tuyển sinh không quá 10% học 

sinh là người dân tộc kinh trong tổng số chỉ tiêu tuyển mới hằng năm. 

III. Về việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ 

họp thứ 6; kiến nghị sau giám sát của HĐND tỉnh (Công văn số 3890/UBND-TH 

ngày 22/8/2022 của UBND tỉnh) 

1. Ban Văn hóa- Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh. 

* Đối với Tỉnh đoàn (02 kiến nghị) 
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(1) Chỉ đạo Trung tâm hoạt động Thanh, thiếu nhi tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu 

quả các quy định, hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền về chế độ đối với 

học sinh các lớp năng khiếu dài hạn; đánh giá đúng thực trạng nội dung, chế độ đối  

với học sinh các lớp năng khiếu để kịp thời đề nghị điều chỉnh, bổ sung phù hợp thực 

tế, đúng quy định. 

Tỉnh đoàn Trả lời (tại văn bản số 73- CV/TĐTNT-TGTH ngày 14/9/2022) 

Nghị quyết 38/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh Lào Cai Quy 

định chế độ đối với học sinh năng khiếu dài hạn tại Trung tâm hoạt động Thanh thiếu 

nhi tỉnh Lào Cai, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Ngay sau khi Nghị quyết ban hành; 

Cấp ủy, Thường trực Tỉnh đoàn đã quán triệt và chỉ đạo Trung tâm hoạt động Thanh 

thiếu nhi tỉnh triển khai kịp thời rộng rãi tới toàn thể cán bộ, viên chức cơ quan; Chỉ 

đạo bộ phận làm công tác đào tạo tuyên truyền đến đối tượng phụ huynh học sinh các 

lớp năng khiếu và chỉ đạo bộ phận kế toán bám sát Nghị quyết lập dự toán chi tiết đảm 

bảo đúng chế độ quy định. - Sau 01 năm thực hiện Nghị quyết, Trung tâm hoạt động 

thanh thiếu nhi đã có báo cáo số 03-BC/TTHĐTTN ngày 11/01/2022 đánh giá kết quả 

triển khai thực hiện chế độ đối với học sinh các lớp năng khiếu dài hạn tại Trung tâm 

hoạt động thanh thiếu nhi gửi Ban Văn hóa Xã hội - Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai. 

Về cơ bản Nghị quyết đã mang lại động lực thu hút sự quan tâm lớn của nhiều phụ 

huynh học sinh; Mức học bổng, tiền thưởng và các chế độ khác của học sinh năng 

khiếu được điều chỉnh tăng lên phù hợp với tình hình thực tế về kinh tế - xã hội của 

đất nước và của tỉnh. Điều này góp phần khích lệ học sinh tích cực tham gia học tập 

tại các lớp năng khiếu của đơn vị; học sinh có nhiều cơ hội để thể hiện phát huy năng 

khiếu của bản thân; được tham gia vào các hoạt động trải nghiệm thực tế do Trung tâm 

hoạt động thanh thiếu nhi tổ chức như: sinh hoạt câu lạc bộ (CLB) nghi thức đội, CLB 

nghệ thuật, Đội tuyên truyền măng non thực hiện 4 số trong năm 2021, 03 số (tính đến 

9/2022) với nhiều chủ đề thiết thực như: tham gia các tiểu phẩm ngắn tuyên truyền về 

Luật quyền trẻ em, về phòng chống tác hại khói thuốc lá, tuyên truyền cách phòng 

chống dịch bệnh… - Quy trình đào tạo: Thường trực Tỉnh đoàn đã chỉ đạo Trung tâm 

hoạt động Thanh thiếu nhi bám sát khung chương trình đào tạo tạo nguồn các lớp năng 

khiếu Múa, Nhạc nguồn, lớp Kèn, lớp Trống nghi lễ; Xây dựng chi tiết kế hoạch giảng 

dạy theo tuần, tháng và kế hoạch cả năm. - Quy trình triển khai thực hiện Nghị quyết 

38/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Lào Cai: Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi 

tỉnh lập báo cáo kế hoạch chỉ tiêu đào tạo, lập dự toán chi tiết kinh phí theo năm trình 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Kế hoạch và Sở Tài Chính tỉnh. Ngân sách nhà nước tỉnh 

giao dự toán ngay từ đầu năm, do vậy các chế độ thanh toán đối học sinh tham gia các 

lớp năng khiếu Múa, Nhạc nguồn, lớp Kèn, lớp Trống nghi lễ đều được đảm bảo kịp 

thời. Nghị quyết 38/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh Lào Cai là căn 

cứ pháp lý đảm bảo việc lập dự toán, chi thanh toán đúng chế độ và đúng đối tượng 

thụ hưởng. 

(2) Chỉ đạo rà soát toàn bộ hiện trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Trung tâm 

hoạt động Thanh, thiếu nhi tỉnh để đề nghị đầu tư nhằm khắc phục khó khăn; tăng 
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cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác quản lý, sử dụng các khoản kinh phí để 

thực hiện chế độ đối với học sinh các lớp năng khiếu tại Trung tâm. 

Tỉnh đoàn Trả lời (tại văn bản số 73- CV/TĐTNT-TGTH ngày 14/9/2022) 

Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Lào Cai; địa chỉ: Đường Lê Quý 

Đôn, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai được xây dựng từ năm 1996. Tuy nhiên, trụ 

sở thuộc phương án di chuyển theo quy hoạch của tỉnh; Văn bản số 2866/UBND- 

QLĐT ngày 28/6/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về việc giao Sở Giao thông vận tải - 

Xây dựng tỉnh phối hợp với các ngành đề xuất phương án di chuyển Trung tâm hoạt 

động Thanh thiếu nhi tỉnh về địa điểm mới. Do trụ sở Trung tâm đã xuống cấp nhưng 

tỉnh không bố trí nguồn ngân sách để sửa chữa. Cơ sở vật chất các phòng học theo 

chức năng hiện tại của Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi vẫn đáp ứng đủ nhu cầu 

học tập của học sinh thuộc các lớp năng khiếu; Cụ thể: 02 phòng học (sàn múa) cho 2 

lớp học Múa Tiểu học và lớp Múa THCS; 01 nhà biểu diễn, 01 nhà giáo dục thể chất 

phục vụ cho lớp học Kèn và lớp Trống nghi lễ; 11 phòng học phục vụ việc học tập của 

học sinh lớp Nhạc cụ dân tộc. Về trang thiết bị phục vụ nhu cầu học tập của học sinh 

các lớp năng khiếu nguồn về cơ bản đã đáp ứng đủ. Cụ thể hàng năm, trên cơ sở đề 

xuất của đơn vị, ngân sách tỉnh giao dự toán cho đơn vị nhằm đảm bảo đủ, đúng nhu 

cầu thiết yếu phục vụ công tác đào tạo, như: Trang phục tập, trang phục biểu diễn của 

học sinh lớp Múa. Các trang phục diễn, các loại Nhạc cụ: Đàn Bầu, Đàn Nhị, Đàn 

Tranh, Đàn tam thập lục, Sáo trúc, Sáo Mông, Khèn Pí lè, Bộ gõ…của học sinh lớp 

Nhạc cụ đan tộc; Các loại Kèn Trumpet, kèn Bass, Xanpan, Trống nghi thức của học 

sinh lớp Kèn, trống nghi lễ. Để tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức Đoàn - Hội - Đội, 

các tổ chức chính trị xã hội, các ban, ngành trong bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu 

niên, nhi đồng; đảm bảo quyền được giáo dục, học tập và phát triển năng khiếu, quyền 

được vui chơi, giải trí của trẻ em đã được quy định trong Luật trẻ em. Ban Thường vụ 

Tỉnh đoàn kính đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tiếp tục quan tâm, góp tiếng nói 

trong việc đề nghị tỉnh sớm bố trí quỹ đất xây dựng mới trụ sở Trung tâm hoạt động 

Thanh thiếu nhi tỉnh Lào Cai ở vị trí trung tâm thành phố, nơi có đông dân cư, để 

Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh thực sự là ngôi nhà chung của tuổi thơ, là 

môi trường sinh hoạt cộng đồng lành mạnh, hiện đại, văn minh và ngang tầm khu vực. 

* Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo (01 kiến nghị) 

(1) Tiếp tục tuyên truyền các chế độ chính sách tại Nghị quyết số 38/2020/NQ- 

HĐND ngày 04/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh và các lợi ích khi học sinh các 

trường học trong toàn tỉnh tham gia học tập phát triển năng khiếu dài hạn tại Trung 

tâm hoạt động thanh, thiếu nhi tỉnh. 

Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời: 

Thực hiện Nghị quyết số 38/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh, thời gian qua Sở Giáo dục và Đào tạo đã tích cực thực hiện công tác 

truyền truyền, đối thoại, lồng ghép các hội nghị bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên, 

hội nghị giao ban, sơ kết, tổng kết năm học. Tiếp thu ý kiến của Đoàn giám sát Sở 
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Giáo dục và Đào tạo tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức 

cho học sinh và nhân dân. 

Có 02 kiến ý kiến nghị: 

* Đối với UBND tỉnh (01 kiến nghị) 

(1) Tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền; nâng 

cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cộng đồng, gia đình và 

đội ngũ nhà giáo để thực hiện tốt các quy định, chính sách pháp luật của Nhà nước đối 

với giáo dục mầm non. Giao ngành chuyên môn rà soát, đánh giá hiệu quả của các cơ 

chế chính sách làm căn cứ đề xuất điều chỉnh, bổ sung hoặc ban hành mới đảm bảo sát 

thực tế, đúng quy định pháp luật, điển hình như việc miễn giảm học phí; hỗ trợ học 

sinh vùng II, vùng III hoàn thành nông thôn mới; ưu tiên nguồn lực đầu tư cho giáo 

dục mầm non để đảm bảo thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đối với giáo dục mầm non 

như xây dựng phòng học, mua sắm đồ dùng, đồ chơi...; xem xét nâng tỷ lệ giáo viên 

trên lớp lên 1,85 - 1,9 (quy định tại Thông tư 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV là 2,0- 

2,2) trong đó xem xét lại việc tinh giản 10% biên chế để đảm bảo chất lượng chăm sóc 

giáo dục trẻ; nghiên cứu, xem xét về chính sách hỗ trợ đối với cơ sở mầm non tư thục. 

Chỉ đạo các cấp, các ngành có kế hoạch khắc phục những khó khăn vướng mắc, tồn tại 

hạn chế đã được nêu tại mục 2, phần II báo cáo này. 

Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời: 

Công tác tuyên truyền trong những năm qua đã được Sở Giáo dục và Đào tạo 

đặc biệt quan tâm, chú trọng để tuyên truyền, nâng cao nhận thức triển khai thực hiện 

các chủ trương, chính sách, các đề án phát triển sự nghiệp giáo dục với nhiều hình 

thức phong phú, đa dạng và thiết thực như: Mở chuyên mục Giáo dục Lào Cai phát 

sóng hằng tháng trên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh. Kịp thời cung cấp thông tin cho 

các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương về những vấn đề mới, các 

mô hình hiệu quả, cách làm sáng tạo, nhưng vấn đề đang đặt ra, những vấn đề khó mà 

nhân dân, xã hội quan tâm để thấu hiểu, chung tay, chia sẻ, phối hợp, nâng cao nhận 

thức của cấp ủy chính quyền các cấp, nhân dân về phát triển sự nghiệp giáo dục của 

tỉnh. 

Sở Giáo dục và Đào tạo đã chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, UBND huyện, thị 

xã, thành phố rà soát, đánh giá hiệu quả của các cơ chế chính sách, trên cơ sở đó đã 

tham mưu cho UBND tỉnh, trình Hội đồng nhân dân tỉnh bản hành 04 Nghị quyết về 

chính sách phát triển sự nghiệp giáo dục đảm bảo phù hợp với thực tiễn trong điều 

kiện ngân sách của tỉnh còn nhiều khó khăn. Cụ thể: (1) Nghị quyết số 10/NQ-HĐND 

ngày 19/6/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai hỗ trợ học sinh nội trú, bán trú  

thi tốt nghiệp THPT; (2) Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Lào Cai hỗ trợ học sinh ở xã khu vực II, khu mực III đạt chuẩn 

nông thôn mới; (3) Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Lào Cai quy định dịch vụ giáo dục; (4) Nghị quyết số 07/2022/NQ- 
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HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu học phí theo 

năm học 2022-2023. 

Giai đoạn 2021-2025 tỉnh đã tập trung ưu tiên nhiều nguồn lực đầu tư cho giáo 

dục để thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 4 tuổi thực hiện chương trình 

giáo dục phổ thông mới.. với kinh phí trên 2.500 tỷ đồng. 

Tiếp thu ý kiến của Đoàn giám sát, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục kiến nghị 

với Bộ ngành Trung ương để bổ sung biên chế, tăng định mức giáo viên/lớp; tinh giảm 

biên chế; có chính sách hỗ trợ giáo viên ngoài công lập. 

* Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo (01 kiến nghị) 

(1) Tiếp tục rà soát, sắp xếp mạng lưới trường lớp khoa học, phù hợp thực tế và 

theo hướng chuẩn hóa. Phối hợp chỉ đạo thực hiện các chế độ, chính sách theo đúng 

quy định hiện hành, kịp thời phát hiện bất cập đề xuất giải pháp khắc phục. 

Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời: Đề án rà soát, sắp xếp mạng lưới trường lớp 

giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2030 đã Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND 

huyện, thị xã, thành phố triển khai tích cực, đạt và vượt mục tiêu của Đề án. Triển khai 

thực hiện đề án giai đoạn 2020-2025, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã báo cáo 

Thường trực Tỉnh ủy kế hoạch rà soát, sắp xếp trường, lớp tại văn bản số 627-BC/BCS 

ngày 19/8/2022. Trong những năm qua UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo Sở 

Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính và UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện đúng 

quy định, hiệu quả các chính sách, chế độ cho học sinh, giáo viên, nhân viên. 

Có 02 kiến ý kiến nghị đối với Sở Giáo dục và Đào tạo: 

(1) Phối hợp chặt chẽ với các ngành chuyên môn và các địa phương tiếp tục rà 

soát các cơ chế chính sách hỗ trợ sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai để tham 

mưu trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung hoặc ban hành mới chính sách đảm 

bảo phù hợp với thực tiễn và đặc thù giáo dục vùng cao; đặc biệt đối với học sinh các 

xã khu vực II, xã khu vực III hoàn thành nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. 

Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo đã chủ trì, phối hợp 

với Sở Tài chính, UBND huyện, thị xã, thành phố rà soát, đánh giá hiệu quả của các 

cơ chế chính sách, trên cơ sở đó đã tham mưu cho UBND tỉnh, trình Hội đồng nhân 

dân tỉnh bản hành 04 Nghị quyết về chính sách phát triển sự nghiệp giáo dục đảm bảo 

phù hợp với thực tiễn trong điều kiện ngân sách của tỉnh còn nhiều khó khăn. Cụ thể: 

(1) Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 19/6/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai 

hỗ trợ học sinh nội trú, bán trú thi tốt nghiệp THPT; (2) Nghị quyết số 09/2022/NQ- 

HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai hỗ trợ học sinh ở xã khu 

vực II, khu mực III đạt chuẩn nông thôn mới; (3) Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND 

ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai quy định dịch vụ giáo dục; (4) 

Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy 

định mức thu học phí theo năm học 2022-2023. 
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(2) Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho nhân 

dân, cha mẹ học sinh, học sinh thấy rõ được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước từ đó 

nâng cao trách nhiệm đối với sự nghiệp giáo dục, phát triển kinh tế- xã hội, không có 

tư tưởng trông chờ, ỷ nại vào sự hỗ trợ. Có giải pháp cụ thể để tháo gỡ những khó 

khăn, vướng mắc đã được nêu tại mục 2 phần III của báo cáo này. 

Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời: Công tác tuyên truyền trong những năm qua 

đã được Sở Giáo dục và Đào tạo đặc biệt quan tâm, chú trọng để tuyên truyền, nâng 

cao nhận thức triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, các đề án phát triển sự 

nghiệp giáo dục với nhiều hình thức phong phú, đa dạng và thiết thực như: Mở chuyên 

mục Giáo dục Lào Cai phát sóng hằng tháng trên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh. Kịp 

thời cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương 

về những vấn đề mới, các mô hình hiệu quả, cách làm sáng tạo, nhưng vấn đề đang đặt 

ra, những vấn đề khó mà nhân dân, xã hội quan tâm để thấu hiểu, chung tay, chia sẻ, 

phối hợp, nâng cao nhận thức của cấp ủy chính quyền các cấp, nhân dân về phát triển 

sự nghiệp giáo dục của tỉnh. 

2. Tổ Đại biểu HĐND tỉnh tại thành phố Lào Cai 

* Có 02 ý kiến kiến nghị với UBND tỉnh: 

(1) Đề nghị UBND tỉnh xem xét cân đối cấp bổ sung kinh phí để các cơ sở giáo 

dục chi trả một số dịch vụ, phần mềm chuyển đổi số, giáo dục thông minh phục vụ cho 

các cơ sở giáo dục như: Phần mềm quản lý hồ sơ nhà trường, phần mềm tuyển sinh 

trực tuyến; phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục; phần mềm thư viện điện tử, 

phần mềm quản lý dinh dưỡng. 

Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời: 

Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy và học là rất 

cần thiết. Hiện nay, Sở Giáo dục và Đào tạo đang tham mưu cho UBND tỉnh kế hoạch 

chuyển đổi số trong ngành giáo dục và đào tạo Lào Cai giai đoạn 2022-2025, định 

hướng đến năm 2030. Sau khi UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch, UBND thành phố căn 

cứ kế hoạch để triển khai thực hiện. 

(2) Chỉ đạo Sở giáo dục và Đào tạo, các sở ngành liên quan hỗ trợ cho giáo dục 

thành phố các điều kiện về đào tạo, bồi dưỡng giáo viên có chuyên môn sâu về CNTT; 

bồi dưỡng cho giáo viên dạy học theo hướng liên môn như giáo dục STEM; tăng 

cường bổ sung hạ tầng, trang thiết bị CNTT (đường truyền mạng internet; máy tính, 

phần mềm...) đảm bảo liên thông, đồng bộ để thực hiện ứng dụng CNTT, giáo dục 

thông minh, giáo dục STEM đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; tiếp tục chỉ đạo rà 

soát lại các cơ chế, chính sách đang triển khai thực hiện để kịp thời đề xuất cấp có 

thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung hoặc bãi bỏ những nội dung chưa phù hợp, đảm bảo 

việc triển khai thực hiện cơ chế chính sách đặc thù hiệu quả, đúng quy định, phù hợp 

với điều kiện thực tế tại địa phương; quy định về hình thức tổ chức dạy nâng cao kỹ 
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năng tin học cho học sinh phổ thông như kỹ năng lập trình, kỹ năng STEM ngoài giờ 

chính khóa... 

Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời: 

- Sở GD&ĐT đã chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học, trong 

Đề án số 06-ĐA/TU ngày 11/02/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai về việc ban hành Đề án đổi 

mới, phát triển, nâng cao chất lượng Giáo dục toàn diện - Nguồn nhân lực - Khoa học 

công nghệ tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-2025; Quyết định số 1182/QĐ-UBND ngày 

13/4/2021 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin, 

đẩy mạnh giáo dục thông minh, giáo dục STEM, giai đoạn 2021-2025”; Kế hoạch số 

115/KH-SGD&ĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào 

Cai về triển khai Chuyển đổi số ngành Giáo dục giai đoạn 2021-2025. 

- Về công tác bồi dưỡng, tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên triển khai giáo dục 

STEM: 

+ Sở GD&ĐT mời chuyên gia của Bộ GD&ĐT trực tiếp triển khai định hướng 

xây dựng mô hình giáo dục STEM trong chương trình giáo dục phổ thông mới cho 

lãnh đạo, cán bộ chỉ đạo chuyên môn Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT; CBQL, giáo viên 

cốt cán cấp tỉnh các trường phổ thông. Chọn cử 02 trường (THCS Lê Hồng Phong, TP 

Lào Cai; THPT Chuyên) tham gia các lớp tập huấn triển khai thí điểm mô hình giáo 

dục STEM do Bộ GD&ĐT tổ chức. 

+ Tập huấn chuyên sâu cho Lãnh đạo các phòng chuyên môn của Sở GD&ĐT; 

Lãnh đạo, chuyên viên chỉ đạo chuyên môn các phòng GD&ĐT; CBQL, giáo viên 10 

trường triển khai dự án “Xây dựng mô hình giáo dục khoa học tự nhiên - công nghệ - 

kỹ thuật (STEM) cho các trường THCS và THPT” do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tài trợ 

thông qua Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam (gồm 04 trường THCS và 06 trường 

THPT). 

+ Phối hợp với Dự án phát triển Giáo dục THPT giai đoạn 2, Bộ GD&ĐT triển 

khai tập huấn cho 280 CBQL, giáo viên cấp THCS, THPT nhằm nâng cao năng lực 

cho cán bộ quản lý, giáo viên để triển khai giáo dục STEM trong các trường trung học. 

3. Báo cáo số 91/BC-HDND ngày 11/7/2022 của HĐND tỉnh 

(1) Cử tri xã Tả Phời đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm nâng mức hỗ trợ ăn trưa cho 

các cháu theo Nghị quyết số 12 HĐND tỉnh về học sinh bán trú, giáo viên cấp dưỡng 

các điểm Trường học hiện nay mức hỗ trợ chưa đảm bảo cho các em học sinh bán trú 

để các em yên tâm học tập. 

Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời: 

Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ có hiệu lực 

thực hiện trong năm học 2021-2022 (đến nay đã hết hiệu lực). Trong điều kiện ngân 

sách của tỉnh còn nhiều khó khăn, ngày 15/7/2022 Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban 

hành Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND hỗ trợ học sinh ở xã khu vực II, khu mực III 
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đạt chuẩn nông thôn mới. Vì vậy, các cơ sở giáo dục căn cứ Nghị quyết số 09 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh để triển khai thực hiện. 

(2) Cử tri xã Thanh Bình, huyện Mường Khương phản ánh, năm học 2021-2022 

thu học phí theo Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh 

Lào Cai quy định mức thu học phí 60.000 đồng/học sinh/tháng học sinh mầm non và 

THCS thuộc xã khu vực I. Tuy nhiên, theo Nghị định 81/2021 NĐ-CP quy định khung 

học phí (mức sàn - mức trần) đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông 

năm học 2022 - 2023 mức thu học phí: Mầm non từ 100 nghìn đến 220 nghìn đồng; 

THCS từ 100 nghìn đến 270 nghìn đồng nếu như vậy áp dụng tại địa phương như xã 

Thanh Bình là rất cao. Đề nghị tỉnh xem xét giảm 50% - 70% học phí cho trẻ mầm 

non và học sinh phổ thông năm học 2022 - 2023 theo Nghị quyết của HĐND tỉnh. 

Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời: 

Đối tượng không phải đóng học phí, miễn, giảm học phí đã được quy định tại 

Điều14, Điều 15 và Điều 16 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính 

phủ. Vì vậy, miễn, giảm học phí không thuộc thẩm quyền của HĐND, UBND tỉnh. 

Thực hiện Thông báo số 1729-TB/TU ngày 27/6/2022 của Tỉnh ủy, hiện nay, UBND 

tỉnh đang nghiên cứu để trình HĐND tỉnh có chính sách hỗ trợ học phí cho các cơ sở 

giáo dục mầm non ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi vào thời điểm phù hợp căn cứ 

khả năng cân đối ngân sách của tỉnh. 

(3) Cử tri xã Lùng Thẩn, huyện Si Ma Cai có ý kiến, Nghị định số 28/2012/NĐ- 

CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 01/6/2012. Tuy nhiên, giáo 

viên trong toàn tỉnh Lào Cai trực tiếp giảng dạy tại lớp có học sinh khuyết tật học hòa 

nhập chưa được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi theo quy định tại khoản 2, Điều 7, Nghị 

định số 28/2012/NĐ-CP. Đề nghị tỉnh có hướng dẫn cụ thể để giáo viên dạy học sinh 

khuyết tật được hưởng chế độ theo quy định. 

Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời: 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Lào Cai tại Công văn số 4108/UBND- 

VX ngày 05/9/2022 về việc thực hiện chính sách phụ cấp ưu đãi giảng dạy người 

khuyết tật, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành văn bản hướng dẫn số 

1569/SGD&ĐT-TCCB ngày 15/9/2022 hướng dẫn một số nội dung thực hiện chế độ 

phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên dạy trẻ khuyết tật theo phương thức giáo dục hoà 

nhập. 

(4) Cử tri xã Nàn Sán, huyện Si Ma Cai phản ánh, theo Thông tư số 01/2016/TT 

- BGDĐT và QĐ số 858/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 thì vùng tuyển của các trường 

học nội trú huyện bị thu hẹp khi QĐ 861 đang có hiệu lực. Nếu số xã hoàn thành nông 

thôn mới sau mà tăng lên dự báo sẽ không có học sinh để tuyển. Đề nghị tỉnh xem xét 

có chủ trương cho các em học sinh thuộc vùng I được tham gia dự thi vào các trường 

nội trú của tỉnh và huyện, vì một số học sinh ở vùng I có năng lực nhưng không được 

dự tuyển vào các trường nội trú, nên rất thiệt thòi cho các cháu. 
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Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời: 

Ngày 17 tháng 8 năm 2022 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 

3920/GDĐT-GDDT về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 

01/2016/TT-BGDĐT ban hành quy chế tổ chức, hoạt động của trường phổ thông dân 

tộc nội trú. Theo dự thảo, tại Điều 10, đối tượng tuyển sinh gồm: 

- Học sinh là người dân tộc thiểu số mà bản thân và cha hoặc mẹ hoặc người 

giám hộ thường trú từ 36 tháng liên tục trở lên tính đến ngày nộp hồ sơ tuyển sinh: 

+ Xã, phường, thị trấn khu vực III và thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng ngang bãi biển và hải đảo theo 

quy định của cấp có thẩm quyền. 

+ Xã, phường, thị trấn khu vực II và khu vực I vùng vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi theo quy định của cấp có thẩm quyền. 

- Học sinh thuộc dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định của Chính phủ. 

- Học sinh là người dân tộc Kinh mà bản thân và cha hoặc mẹ hoặc người giám 

hộ thường trú từ 36 tháng liên tục trở lên tính đến ngày nộp hồ sơ tuyển sinh tại các 

xã, thôn đặc biệt khó khăn. Trường PTDT nội trú được tuyển sinh không quá 10% học 

sinh là người dân tộc kinh trong tổng số chỉ tiêu tuyển mới hằng năm. 

4. Văn bản số 178/HĐND-TT ngày 21/7/2022 của HĐND tỉnh 

(1) Cử tri huyện Si Ma Cai có ý kiến như sau: Năm học 2021-2022, huyện Si 

Ma Cai có 29 Trường PTDTBT, tuy nhiên khi thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg 

ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, 

II, I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 và Quyết 

định số 433/QĐ-UBDT ngày 18/6/2021 của Ủy ban Dân tộc về phê duyệt danh sách 

các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, giai đoạn 2021- 

2025, huyện Si Ma Cai có 07 trường không thuộc các xã khu vực III. Tại Điều 6, 

Thông tư 24/2010/TT-BGDĐT ngày 02/8/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban 

hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trường phổ thông dân tộc bán trú, đã quy định 

thì 07 trường này không còn là trường PTDTBT. Hiện nay, số học sinh được hưởng 

chế độ bán trú tại các trường rất đông nhưng không có chế độ hỗ trợ cho cán bộ, giáo 

viên trực quản bán trú tại trường. Đề nghị tỉnh quan tâm và có cơ chế, chính sách cho 

đội ngũ giáo viên trực quản bán trú cho các đơn vị trường nêu trên. 

Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời: 

Trong điều kiện ngân sách của tỉnh còn nhiều khó khăn, ngày 15/7/2022 Hội 

đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND hỗ trợ học sinh ở 

xã khu vực II, khu mực III đạt chuẩn nông thôn mới. Vì vậy, các cơ sở giáo dục căn cứ 

Nghị quyết số 09 của Hội đồng nhân dân tỉnh để triển khai thực hiện. 

(2) Cử tri thị trấn Phố Lu (Bảo Thắng) phản ánh, trong quá trình thực hiện Nghị 

quyết số 27/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh đề nghị cần bổ sung 
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các nội dung sau: (1) Quy định mức thu tối đa các khoản dịch vụ để phục vụ, hỗ trợ 

các hoạt động giáo dục đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục 

thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã quy định khoản 14: Thu phục vụ hỗ trợ 

hoạt động giáo dục. Tuy nhiên, còn thiếu khoản thu mạng Wifi và khoản thu phục vụ 

cho hoạt động thể dục - thể thao. (2) Không quy định khoản thu chi trả dịch vụ quét 

dọn vệ sinh trong nhà trường. Đồng thời đối với các trường mầm non: Thông tư số 

16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 quy định không vận động, tài trợ để chi trả thù 

lao duy trì vệ sinh lớp học, vệ sinh trường và Công văn số 4842/UBND-TH ngày 

15/10/2019 của UBND tỉnh Lào Cai về việc kinh phí chi trả dịch vụ vệ sinh trong các 

cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, tại Thông tư số 

06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 quy định về danh mục khung vị trí việc 

làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở mầm non lại không có vị trí 

làm công tác vệ sinh. Hiện tại các trường mầm non chưa đủ số lượng giáo viên/lớp 

theo quy định. Và nhiệm vụ vệ sinh trường ở các trường mầm non không phải là 

nhiệm vụ của giáo viên, nhân viên nhà trường. Đề nghị tỉnh có cơ chế cho các trường 

mầm non thực hiện xã hội hóa để thuê nhân công lao động vệ sinh trường học. (3) 

Không quy định khoản thu tiền điện, nước. Đối với các trường mầm non trẻ ăn, ngủ tại 

trường, sinh hoạt cả ngày nên sử dụng điện, nước phục vụ trực tiếp cho trẻ là rất lớn 

(Khoản này đang chi từ nguồn chi thường xuyên của đơn vị). Đề nghị tỉnh có cơ chế 

cho các trường mầm non thực hiện xã hội hóa để chi trả nội dung này phục vụ trực 

tiếp cho học sinh. 

Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời: 

Ngày 15 tháng 7 năm 2022 Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 

11/2022/NQ-HĐND quy định khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi các dịch 

vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh 

Lào Cai (Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 27/2020/NQ-HĐND ngày 

04/12/2020). Vì vậy, căn cứ Nghị quyết các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện. 

Không thể quy định một số dịch vụ (lao công, bảo vệ, phần mềm học trực tuyến, 

dịch vụ internet băng thông rộng ...) theo kiến nghị của cử tri với lý do sau: 

(1) Về lao công: 

+ Đối với trường mầm non:  Thông  tư  số  06/2015/TT-BGDĐT  ngày  12/3/2015  

của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức 

số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập; theo đó nhiệm 

vụ vệ sinh trường học không có trong danh mục khung vị trí việc làm tại Thông tư số 

06. Hiện nay, nhiệm vụ vệ sinh trường học do giáo viên, nhân viên, lao động hợp đồng 

tại cơ sở giáo dục mầm non công lập thực hiện. 

+ Đối với các trường Tiểu học, THCS, THPT: Căn cứ Thông tư số 16/2017/TT- 

BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, theo đó nhiệm vụ vệ sinh 

trường học thuộc danh mục khung vị trí việc làm tại Thông tư số 16. Để thực hiện 

nhiệm vụ công tác vệ sinh trường học, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 
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4842/UBND-TH ngày 15/10/2019 về việc kinh phí chi trả vệ sinh trong các cơ sở giáo 

dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai; theo đó, nguồn kinh phí chi trả dịch 

vụ vệ sinh cho các trường phổ thông gồm: Ngân sách nhà nước cấp theo định mức 

biên chế; nguồn thu học phí, nguồn cấp bù miễn, giảm học phí được để lại theo quy 

định; nguồn ngân sách tỉnh cấp bổ sung... 

+ Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc, theo đó 

quy định không được vận động tài trợ để chi trả thù lao duy trì vệ sinh lớp học, vệ sinh 

trường. 

(2) Về bảo vệ: Theo Thông tư số 06/2015 và Thông tư số 16/2017, nhiệm vụ 

bảo vệ trường học do ngân sách nhà nước thực hiện, không được thu tiền của người 

học. 

(3) Trước mắt chưa quy định dịch mua phần mềm hỗ trợ dạy học trực tuyến 

cho học sinh do chưa có cơ sở để xác định giá phần mềm hoặc thuê phần mềm hỗ trợ 

dạy học trực tuyến trên thị trường. 

(4) Dịch vụ internet băng thông rộng phục vụ dạy học và thực hiện chuyển đổi 

số trong đơn vị trường học hiện nay khoảng 1,8 triệu đồng/tháng/trường (nếu đơn vị 

cung cấp dịch vụ khuyến mãi 50% thì chỉ có 900 ngàn đồng/tháng/trường, số tiền 

không nhiều, thực hiện chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước 

3. Cử tri các xã Trì Quang (Bảo Thắng), Minh Tân (Bảo Yên) kiến nghị: Theo 

Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh Lào Cai về việc 

tiếp tục hỗ trợ cho học sinh các xã khu vực II, khu vực III hoàn thành nông thôn mới 

trên địa bàn tỉnh thì học sinh bán trú được hỗ trợ tiền ăn bằng 20% mức lương cơ 

sở/tháng và chỉ hỗ trợ trong năm học 2021-2022. Tuy nhiên, khi cho học sinh ở bán 

trú, nhiều gia đình còn khó khăn. Đề nghị tỉnh ngoài việc đã hỗ trợ trong năm học 

2021-2022 tiếp tục có cơ chế hỗ trợ các em học sinh tại các xã khu vực II, khu vực III 

hoàn thành nông thôn mới đảm bảo điều kiện học tập, duy trì tỷ lệ học sinh ra lớp 

trong các năm học tiếp theo 

Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời: 

Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ có hiệu lực 

thực hiện trong năm học 2021-2022 (đến nay đã hết hiệu lực). Trong điều kiện ngân 

sách của tỉnh còn nhiều khó khăn, ngày 15/7/2022 Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban 

hành Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND hỗ trợ học sinh ở xã khu vực II, khu mực III 

đạt chuẩn nông thôn mới. Vì vậy, căn cứ Nghị quyết 09 các cơ sở giáo dục triển khai 

thực hiện. 

5. Báo cáo số 166/BC-HĐND ngày 09/8/2022 của HĐND tỉnh 

(1) Cử tri xã Tả Phời, thành phố Lào Cai đề nghị tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức 

năng quan tâm đến các em học sinh vùng cao của các xã trên địa bàn thành phố sau 
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khi học xong THCS được xét hồ sơ vào các Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh 

(Hiện nay mới chỉ tuyển sinh đối với 06 thôn đặc biệt khó khăn của thành phố, các em 

học sinh tại các thôn này vẫn phải thực hiện thi tuyển vào Trường phổ thông dân tộc 

nội trú tỉnh) 

Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời: 

Ngày 17 tháng 8 năm 2022 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 

3920/GDĐT-GDDT về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 

01/2016/TT-BGDĐT ban hành quy chế tổ chức, hoạt động của trường phổ thông dân 

tộc nội trú. Theo dự thảo, tại Điều 10, đối tượng tuyển sinh gồm: 

- Học sinh là người dân tộc thiểu số mà bản thân và cha hoặc mẹ hoặc người 

giám hộ thường trú từ 36 tháng liên tục trở lên tính đến ngày nộp hồ sơ tuyển sinh: 

+ Xã, phường, thị trấn khu vực III và thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào  

dân tộc thiểu số và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng ngang bãi biển và hải đảo 

theo quy định của cấp có thẩm quyền. 

+ Xã, phường, thị trấn khu vực II và khu vực I vùng vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi theo quy định của cấp có thẩm quyền. 

- Học sinh thuộc dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định của Chính phủ. 

- Học sinh là người dân tộc Kinh mà bản thân và cha hoặc mẹ hoặc người giám 

hộ thường trú từ 36 tháng liên tục trở lên tính đến ngày nộp hồ sơ tuyển sinh tại các 

xã, thôn đặc biệt khó khăn. Trường PTDT nội trú được tuyển sinh không quá 10% học 

sinh là người dân tộc kinh trong tổng số chỉ tiêu tuyển mới hằng năm. 

V. Về việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4, Quốc 

hội khóa XV (Công văn số 4693/UBND-TH ngày 06/10/2022 của UBND tỉnh) 

Cử tri huyện Bắc Hà: Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục duy trì các chính sách hỗ trợ 

các chính sách hỗ trợ trong lĩnh vực giáo dục cho con em vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số như: Miễn học phí, học phẩm, chi phí học tập, hỗ trợ cho học sinh bán trú, ăn trưa 

cho cấp học mầm non. 

Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời: 

Việc miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho trẻ mầm non, học sinh phổ 

thông, học sinh, sinh viên con hộ nghèo, học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh 

thuộc đối tượng chính sách...hiện nay đang được Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 

27/ 8/2021 của Chính phủ quy định cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục 

thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học 

tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Hiện nay, UBND tỉnh đang xây 

dựng chính sách để trình HĐND tỉnh vào kỳ họp tháng 12/2022 chính sách hỗ trợ học 

phí cho trẻ em mầm non ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. 
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Riêng đối với chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ mầm non (từ 24-36 tháng 

tuổi), hỗ trợ tiền ăn cho học sinh bán trú; hỗ trợ học phẩm, sách giáo khoa cho trẻ em, 

học sinh thuộc xã khu vực III, xã khu vực II đạt chuẩn nông thôn mới thực hiện theo 

Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh. Tuy nhiên, chính sách hỗ trợ này chỉ thực hiện đến năm học 2022-2023. Tiếp thu 

ý kiến của cử tri, UBND tỉnh tiếp tục nghiên cứu để có chính sách phù hợp. 

Sở Giáo dục và Đào tạo trân trọng báo cáo./. 
 

Nơi nhận: 

- Ban VHXH HĐND tỉnh; 

- GĐ, PGĐ Sở GD&ĐT; 

- Các phòng Sở GD&ĐT; 

- Cổng TTĐT Sở GD&ĐT; 

- Lưu: VT, KHTH. 

 

 

Dương Bích Nguyệt 

GIÁM ĐỐC 


	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	BÁO CÁO
	I. Giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XV (Công văn số 2925/UBND-TH ngày 30/6/2022 của UBND tỉnh)
	Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời:
	II. Về việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6 (Công
	Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời: (1)
	III. Về việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ 6; kiến nghị sau giám sát của HĐND tỉnh (Công văn số 3890/UBND-TH ngày 22/8/2022 của UBND tỉnh)
	* Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo (01 kiến nghị)
	Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời: (2)
	Có 02 kiến ý kiến nghị:
	Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời: (3)
	* Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo (01 kiến nghị) (1)
	Có 02 kiến ý kiến nghị đối với Sở Giáo dục và Đào tạo:
	2. Tổ Đại biểu HĐND tỉnh tại thành phố Lào Cai
	Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời: (4)
	Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời: (5)
	3. Báo cáo số 91/BC-HDND ngày 11/7/2022 của HĐND tỉnh
	Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời: (6)
	Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời: (7)
	Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời: (8)
	Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời: (9)
	4. Văn bản số 178/HĐND-TT ngày 21/7/2022 của HĐND tỉnh
	Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời: (10)
	Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời: (11)
	Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời: (12)
	5. Báo cáo số 166/BC-HĐND ngày 09/8/2022 của HĐND tỉnh
	Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời: (13)
	V. Về việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV (Công văn số 4693/UBND-TH ngày 06/10/2022 của UBND tỉnh)
	Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời: (14)
	Dương Bích Nguyệt

		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-03T09:35:36+0700
	Tỉnh Lào Cai
	Sở Giáo dục và Đào tạo<contact-sgddt@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-03T09:35:43+0700
	Tỉnh Lào Cai
	Sở Giáo dục và Đào tạo<contact-sgddt@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-03T09:36:02+0700
	Tỉnh Lào Cai
	Sở Giáo dục và Đào tạo<contact-sgddt@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




