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        UBND TỈNH LÀO CAI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Số:      /BC-SGD&ĐT                   Lào Cai,  ngày     tháng  02  năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh
thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-BVHXH ngày 20/02/2023 của Ban Văn hóa-
Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giám sát việc triển khai thực hiện Nghị
quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực văn hóa xã hội, Sở Giáo
dục và Đào tạo báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh
thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo (sau đây viết tắt là chính sách giáo dục) như
sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

1. Quy mô trường, lớp năm học 2022-2023

Toàn tỉnh có 612 trường, 8.197 lớp với 229.503 học sinh (so với năm học
2021-2022 tăng 3.817 học sinh), chia ra: Mầm non 197 trường, 2.358 nhóm/lớp,
57.397 trẻ; Tiểu học 182 trường, 3.423 lớp, 86.094 học sinh (giảm 77 lớp, tăng
750 học sinh); THCS 187 trường, 1.745 lớp, 59.287 học sinh (tăng 29 lớp, 1.164
học sinh); THPT 36 trường, 572 lớp, 22.660 học sinh (tăng 19 lớp, 1.113 học
sinh); Trung tâm GDNN&GDTX 10 trung tâm, 99 lớp, 4.065 học viên (tăng 5 lớp,
808 học viên); 21 cơ sở giáo dục nghề nghiệp có quy mô đào tạo bình quân 13.000
người/năm, trong đó: trình độ cao đẳng, trung cấp: 2700 người, đào tạo sơ cấp và
bồi dưỡng thường xuyên 10.300 người; 100% xã, phường, thị trấn có TTHTCĐ.

2. Các Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành thuộc lĩnh
vực giáo dục và đào tạo

Thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục theo Nghị quyết số 29 của
Trung ương, Chương trình hành động số 153 của Tỉnh ủy, Đề án số 06 của Tỉnh
ủy, xuất phát từ thực tiễn, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chủ trì, phối hợp với các Sở,
ngành tham mưu cho UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh ban hành các Nghị quyết,
chính sách đặc thù, phù hợp với thực tiễn giáo dục Lào Cai, giáo dục vùng cao,
vùng có điều kiện kinh tế -xã hội đặc biệt khó khăn, góp phần quan trọng nâng cao
chất lượng giáo dục toàn diện, thực hiện mục tiêu Đề án 6 của Tỉnh ủy về đổi mới
căn bản toàn diện giáo dục.

(Danh mục các chính sách theo mục 2, phần III báo cáo này)

3. Thuận lợi, khó khăn

a) Thuận lợi

- Được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ
của Sở Tài chính và các Sở, ngành có liên quan, trước những yêu cầu mới về phát
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triển sự nghiệp giáo dục. Trong quá trình thực hiện, Sở Giáo dục và Đào tạo đã
phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính, UBND huyện, thị xã, thành phố để tham mưu,
chỉ đạo, triển khai thực hiện các chính sách tỉnh đảm bảo kịp thời, đúng quy định,
phát huy hiệu quả các chính sách.

- Các chính sách đặc thù của tỉnh Lào Cai trên cơ sở rà soát, điều chỉnh, bổ
sung đã phù hợp với thực tiễn giáo dục vùng cao của tỉnh, chính sách hợp với lòng
dân, thực sự đi vào cuộc sống của người dân và được triển khai, thực hiện có hiệu
quả cao; giải quyết được nhiều vấn đề quan trọng giáo dục của tỉnh, đặc biệt là ở
vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn. 

- Nguồn kinh phí để thực hiện chính sách được đảm bảo và kịp thời.

b) Khó khăn

- Đặc thù giáo dục có quy mô, số lượng học sinh lớn, đặc biệt đối với Lào
Cai là tỉnh miền núi, vùng cao, nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, đối tượng trực tiếp
hưởng chính sách hỗ trợ là học sinh chủ yếu là người dân tộc thiểu số nên việc
tuyên truyền để  trẻ em, học sinh, cha mẹ học sinh hiểu được bản chất chính sách
hỗ trợ, cũng như các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục cũng gặp nhiều khó khăn.

- Kinh tế- xã hội phát triển dẫn đến chính sách hỗ trợ nói chung và cho giáo
dục nói riêng có sự điều chỉnh theo, năm trước được hỗ trợ năm sau thôi hỗ trợ
(năm trước hộ nghèo năm sau đã thoát nghèo; năm trước là xã khu vực III năm sau
đạt chuẩn nông thôn mới...), một số chính sách hỗ trợ của Chính phủ chưa có lộ
trình thôi hưởng. Vì vậy, học sinh, người dân khi thôi hưởng chính sách hỗ trợ có
nhiều băn khoăn, một số cử tri luôn kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền để được
hỗ trợ.

- Một số chính sách hỗ trợ của Trung ương chưa theo kịp thực tiễn giáo dục
vùng cao như: Hiện nay, các trường Tiểu học, THCS, THPT ở xã khu vực II, xã
khu vực III đạt chuẩn nông thôn mới có số lượng học sinh ăn, ở tại trường rất đông
(có trường 500-600 học sinh), nhiều trường có học sinh bán trú từ lớp 1 (HS lớp 1
chưa có nhiều kỹ năng về tự chăm sóc bản thân, sinh hoạt hằng này, ăn, ngủ, vệ
sinh cá nhân, nhớ cha mẹ, gia đình...), các thầy cô giáo phải thực hiện nhiệm vụ
quản lý học sinh 24h/ngày "quản lý- chăm sóc- nuôi dưỡng- giáo dục"  nhưng
không được hưởng chế độ phụ cấp quản lý bán trú, không được hỗ trợ giáo viên
quản lý học sinh bán trú, rất khó khăn, vất vả cho các nhà giáo.

- Thực hiện đổi mới giáo dục theo Nghị quyết 29, yêu cầu cao thực hiện
nhiệm vụ chuyên môn cùng với hệ thống văn bản các cấp, các ngành để thực hiện
nhiệm vụ chính trị rất nhiều, một số Hiệu trưởng-chủ tài khoản mới được bổ
nhiệm, ít kinh nghiệm quản lý, chuyên môn sư phạm. Vì vậy, ở cơ sở trường học
là đơn vị trực tiếp triển khai thực hiện chính sách, thực thi chính sách còn lúng
túng.

- Cơ quan tham mưu xây dựng chính sách, xây dựng Nghị quyết không có
cán bộ, chuyên viên đào tạo Cử nhân Luật. Vì vậy, khi tham mưu xây dựng chính
sách cũng còn nhiều hạn chế; một số cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến vào dự thảo
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Nghị quyết trách nhiệm chưa cao, chưa thể hiện rõ chính kiến, góp ý còn chung
chung, phần nhiều là đồng ý.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác chỉ đạo, tuyên truyền, triển khai, tổ chức thực hiện chính

sách

a) Công tác tuyên truyền, triển khai, tổ chức thực hiện chính sách

- Sở Giáo dục và Đào tạo đã chủ động, tích cực đẩy mạnh công tác tuyên
truyền thực hiện chính sách có hiệu quả dưới nhiều hình thức: Tổ chức và lồng
ghép với các Hội nghị của ngành; hội nghị cho gần 700 cán bộ quản lý của ngành
để quán triệt, triển khai thực hiện; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại
chúng… từ đó nâng cao nhận thức cho cha mẹ học sinh, nhân dân đã tạo đựơc sự
nhất trí, đồng thuận cao trong triển khai thực hiện; phát huy hiệu quả cao các chính
sách hỗ trợ.

- Phối hợp với Đài phát thanh -Truyền hình tỉnh thực hiện chuyên đề về giáo
dục phát sóng định kỳ hằng tháng và phát lại vào chương trình khác của Đài phát
thanh truyền hình tỉnh

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức thực hiện tốt công tác tư vấn, tiếp xúc
đối thoại trực tiếp với nhân dân và công tác phản biện xã hội, giải quyết những bức
xúc, tạo sự đồng thuận của cha mẹ học sinh và nhân dân đối với công tác giáo dục
và thực hiện các chính sách hỗ trợ của Trung ương và địa phương, đặc biệt trước
những vấn đề đổi mới.

- Thực hiện tốt công tác truyên truyền, phổ biến về chính sách dưới nhiều
hình thức đa dạng, phong phú cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cha mẹ

học sinh và các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ đã nâng cao nhận thức
sâu sắc hơn chủ trương của tỉnh đối với sự nghiệp giáo dục, đặc biệt đối với học
sinh ở vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn từ đó thực hiện có hiệu
quả các chính sách hỗ trợ.

b) Hệ thống các văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện chính sách

- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo
đã chủ động, phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành có liên quan sớm tham
mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo. Đồng thời, Sở Giáo dục và
Đào tạo đã ban hành hệ thống các văn bản chỉ đạo để các đơn vị triển khai thực
hiện chính sách.

- Quyết định của UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện
Nghị quyết của HĐND tỉnh, đảm bảo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật,
Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, kịp thời, đúng các nội dung theo Nghị quyết của
HĐND tỉnh.

c) Công tác phối hợp thực hiện chính sách

- Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Sở Tài chính, UBND huyện, thị
xã, thành phố hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện chính sách đảm bảo quy
định; thực hiện tốt công khai tài chính, công khai thực hiện các chính sách, công
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khai tài chính bữa ăn hàng ngày đối với học sinh nội trú, bán trú (thông qua hệ
thống các văn bản hướng, chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra..).

- Phối hợp với các Sở Tài chính lập dự toán, tham mưu cho UBND tỉnh
phân bổ ngân sách thực hiện các chế độ chính sách hỗ trợ đảm bảo kịp thời, đầy
đủ, đúng quy định.

- Phối hợp thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra; Ban Dân tộc HĐND
tỉnh thực hiện thường xuyên giám sát thực hiện chính sách dân tộc. Kết quả: Việc
thực hiện các chế độ chính sách đảm bảo quy định chưa phát hiện phát tham ô, thất
thoát ngân sách nhà nước.

-  Khuyến khích cha mẹ học sinh giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ ở
các cơ sở giáo dục.

c) Đánh giá tính đồng bộ, tính kịp thời và khả thi của các chính sách

- Thực hiện các mục tiêu đổi mới giáo dục, các chính sách hỗ trợ của tỉnh
phù hợp với thực tiễn giáo dục tỉnh Lào Cai; chính sách hợp với lòng dân, thực sự
đi vào cuộc sống của người dân và được triển khai, thực hiện có hiệu quả  cao; giải
quyết được nhiều vấn đề quan trọng giáo dục của tỉnh, đặc biệt là ở vùng cao,
vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn. 

- Triển khai, thực hiện có hiệu quả các chính sách, việc rà soát, điều chỉnh
kịp thời chính sách nên không có sự trùng chéo với chính sách hỗ trợ của Trung
ương, từ đó đã tạo động lực mạnh mẽ để phát triển sự nghiệp giáo dục.

- Cùng với các chính sách hỗ trợ của Trung ương và địa phương, việc thực
hiện đầy đủ, nghiêm túc các cơ chế, chính sách đã hỗ trợ trên 135 ngàn học sinh
chiếm 67% tổng số học sinh ở vùng cao, con hộ nghèo có điều kiện để học tập tốt
hơn; học sinh bán trú cơ bản được ăn, ở, chăm sóc tại trường; đủ sách, bút, vở, đồ
dùng học tập; gia đình các em bớt đi khó khăn; các cấp ủy, chính quyền địa
phương và nhân dân phấn khởi, tích cực tham gia các hoạt động giáo dục. Từ đó,
góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu củng cố, duy trì phổ cập giáo dục; nâng
cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt là nâng cao tỷ lệ học sinh đi học
chuyên cần ở các xã vùng cao góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, xóa
đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế- xã hội.

2.  Kết quả cụ thể

2.1. Nghị quyết số 27/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Lào Cai quy định các khoản thu tối đa dịch vụ để hỗ trợ, phục
vụ hoạt động giáo dục đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông trên

địa bàn tỉnh Lào Cai; Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của
Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai quy định khoản thu và cơ chế quản lý thu,
chi các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với các cơ sở giáo dục
công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai (Nghị quyết số 11 đã thay thế Nghị quyết số

27)

Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Sở, ngành liên qua tham mưu, tổ
chức triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh, trên cơ sở đó tiếp tục rà
soát, kiến nghị với UBND tỉnh, HĐND tỉnh điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn.
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Cụ thể: Từ tháng 01/2022 đến ngày 30/7/2022 thực hiện Nghị quyết số
27/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai quy
định các khoản thu tối đa dịch vụ để hỗ trợ, phục vụ hoạt động giáo dục đối với
các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai, Quyết định số
27/2021/QĐ-UBND ngày 17/5/2021 của UBND tỉnh quy định cơ chế thu, quản lý
và sử dụng các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các cơ sở
giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh
Lào Cai. Từ 01 tháng 8 năm 2022 thực hiện Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND
ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai quy định khoản thu và cơ chế
quản lý thu, chi các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với các cơ sở
giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai (Nghị quyết số 11 đã thay thế Nghị

quyết số 27) Tổ chức đối thoại với 612 cơ sở giáo dục để triển khai thực hiện chính
sách, đồng thời, tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở giáo dục.

- Hiệu quả của Nghị quyết 27 và Nghị quyết 11: Nhân dân, cha mẹ học sinh
hiểu rõ được các khoản dịch vụ và mức thu tối đa dịch vụ giáo dục được thực hiện
thỏa thuận giữa người học với nhà trường. Hiểu rõ hơn giữa các khoản tài trợ và
dịch vụ để hỗ trợ, phục vụ hoạt động giáo dục. Tính công khai, tính minh bạch,
kiểm tra, giám sát của nhân dân tốt hơn.

- Khó khăn, vướng mắc: Tại khoản 1, Điều 31, Chương VI, Nghị định số 81
của Chính phủ đã quy định "Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao
động-Thương binh và Xã hội theo thẩm quyền chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành
liên quan hướng dẫn tổ chức thực hiện nghị định này. Tuy nhiên, đến nay Bộ Giáo
dục và Đào tạo chưa ban hành hướng dẫn thực hiện. Vì vậy, việc quy định chi tiết
các khoản thu, cơ chế quản lý gặp rất nhiều khó khăn.

2.2. Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành một số nội dung và mức chi thực hiện nhiệm
vụ giáo dục trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày

15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về việc Quy định về nội dung,
mức chi để chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi, cuộc thi, hội thi đối với
giáo dục phổ thông; hỗ trợ học sinh nội trú, bán trú, học sinh có hoàn cảnh
khó khăn trong thời gian ôn tập, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên

địa bàn tỉnh Lào Cai (Nghị quyết 08 thay thế Chương I Nghị quyết 28)

2.2.1. Chính sách quy định về nội dung, mức chi thực hiện xây dựng
ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông và tập huấn đội
tuyển dự thi các kỳ thi học sinh giỏi trên địa bàn tỉnh Lào Cai

a) Tổ chức thực hiện: Từ tháng 01 đến ngày 30 tháng 7 năm 2022 thực hiện
Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Lào Cai ban hành một số nội dung và mức chi thực hiện nhiệm vụ giáo dục trên
địa bàn tỉnh Lào Cai. Từ ngày 01 tháng 8 năm 2022 thực hiện Nghị quyết số
08/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về việc
Quy định về nội dung, mức chi để chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi, cuộc
thi, hội thi đối với giáo dục phổ thông; hỗ trợ học sinh nội trú, bán trú, học sinh có
hoàn cảnh khó khăn trong thời gian ôn tập, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
trên địa bàn tỉnh Lào Cai (Nghị quyết 08 thay thế Chương I Nghị quyết 28).
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b) Đánh giá cụ thể:

(1) Kết quả, hiệu quả của chính sách

Chính sách đã đảm bảo kinh phí để tổ chức các kỳ thi học sinh giỏi các cấp,
các kỳ thi nghề phổ thông, thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét tốt nghiệp, các
kỳ thi khác như: Vận dụng kiến thức liên môn, thi giải toán trên máy tính cầm
tay...; kinh phí bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi các cấp, giúp các em nâng cao
kiến thức và đạt giải cao trong các kỳ thi. Chính sách đã kịp thời hỗ trợ, động viên
cán bộ, giáo viên, học sinh trong công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, học
sinh năng khiếu; nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức
và các đối tượng liên quan tham gia thực hiện các nhiệm vụ.

(2) Chính sách quy định về nội dung, mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng
câu hỏi trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông 

Hàng năm tổ chức kỳ thi tốt nghiệp cho gần 07 ngàn học sinh dự thi và tỷ lệ
đỗ tốt nghiệp hàng năm bình quân đạt trên 98%.

Tổ chức các cuộc thi khác:Tổ chức các cuộc thi qua mạng internet (Giải
Toán, Tiếng Anh, Vật lý,...) tạo sân chơi trực tuyến, bổ ích, thân thiện, lành mạnh
cho học sinh phổ thông;  phát triển phong trào dạy và học; tạo điều kiện cho học
sinh khẳng định và đánh giá năng lực học tập môn Toán, môn Vật lý, môn tiếng
Anh; tạo cơ hội giao lưu học hỏi giữa các học sinh; đẩy mạnh ứng dụng CNTT
trong dạy học tại các trường phổ thông. 

(3) Chính sách tập huấn đội tuyển dự thi các kỳ thi học sinh giỏi trên địa bàn
tỉnh Lào Cai

Chính sách đã đảm bảo kinh phí để tổ chức bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi
các cấp, đội tuyển nghiên cứu khoa học, máy tính cầm tay...; giúp các em nâng cao
kiến thức và đạt giải cao trong các kỳ thi. Chính sách đã kịp thời hỗ trợ, động viên
cán bộ, giáo viên, học sinh trong công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, học
sinh năng khiếu; nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức
và các đối tượng liên quan tham gia thực hiện các nhiệm vụ. 

c) Kinh phí thực hiện: Kinh phí thực hiện năm 2021 là 7.300 triệu đồng, năm
2022 là 7.600 triệu đồng.

d) Hạn chế của chính sách

Chính sách này được ban hành trên cơ sở quy định tại Thông tư số
69/2021/TT-BTC ngày 11/8/2021 của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, một số nội dung
và mức chi trong Nghị quyết của HĐND tỉnh còn thấp so với Thông tư 69.

e) Đề xuất, kiến nghị: Không

2.2.2. Quy định mức phụ cấp kiêm nhiệm cho cán bộ quản lý của các

trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lào Cai

a) Căn cứ các quy định của Trung ương ban hành văn bản

- Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2008 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng

http://vbpl.vn/laocai/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=09/2008/Q%C4%90-BGD%C4%90T&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
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tại xã, phường, thị trấn; Thông tư số 40/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2008/QĐ-
BGDĐT ngày 24/3/2008.

- Thông tư số 96/2008/TT-BTC ngày 27/10/2008 của Bộ Tài chính hướng
dẫn việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các Trung tâm học tập cộng
đồng.

b) Kết quả, hiệu quả của chính sách

Chính sách này đã góp  nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục tại các Trung
tâm học tập cộng đồng năm 2022 có 304 cán bộ kiêm nhiệm thuộc 152 Trung tâm
học tập cộng đồng được hỗ trợ (thực hiện Nghị quyết số 896/NQ-UBTVQH14
ngày 11/02/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành
chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Lào Cai, số lượng cán bộ kiêm nhiệm còn lại là
304 cán bộ thuộc 152/152 Trung tâm học tập cộng đồng). Các Trung tâm học tập
cộng đồng trên địa bàn tỉnh đã dần khẳng định được vị trí quan trọng trong phát
triển kinh tế - xã hội của địa phương bằng những việc làm thiết thực như tuyên
truyền chủ trương, pháp luật của Đảng, nhà nước; phổ biến kiến thức, chuyển giao
KHKT, hỗ trợ khuyến công, khuyến nông và các dự án, chương trình tại địa
phương; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; đọc
sách báo, tư vấn khuyến học, giảng dạy XMC,…

c)  Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện năm 2021 là 1.200 triệu đồng, năm 2022 là 1.265 triệu
đồng

d) Hạn chế của chính sách: không

e) Đề xuất, kiến nghị: Không

2.2.3. Chính sách hỗ trợ học sinh, giáo viên trường THPT chuyên Lào

Cai, hỗ trợ thi nghiên cứu khoa học cho các trường phổ thông trên địa bàn

tỉnh Lào Cai

(1) Căn cứ các quy định của Trung ương vận dụng, áp dụng ban hành

văn bản

Căn cứ Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh các
trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên
nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động trường Trung học
phổ thông Chuyên;

Căn cứ Thông tư số 19/2014/TT-BNV ngày 04 tháng 12 năm 2014 của Bộ
Nội vụ quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức.

(2) Đánh giá cụ thể các chính sách

a) Chính sách hỗ trợ đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn

http://vbpl.vn/laocai/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=40/2010/TT-BGD%C4%90T&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
http://vbpl.vn/laocai/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=09/2008/Q%C4%90-BGD%C4%90T&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
http://vbpl.vn/laocai/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=96/2008/TT-BTC&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
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- Kết quả, hiệu quả của chính sách: Chính sách này đã góp phần quan trọng
trong hỗ trợ, tạo điều kiện cho  học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, học sinh
mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa, học sinh có bố mẹ hộ khẩu thường trú
tại xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (khu vực III, thôn
vùng 3 thuộc xã khu vực II) và học sinh là người dân tộc thiểu số có điều kiện học
tập tốt hơn, tăng tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số học THPT chuyên. Năm 2022 đã
hỗ trợ được 49 học sinh có hoàn cảnh khó khăn duy trì tốt việc học tập tại trường.

- Hạn chế của chính sách:không

 - Đề xuất kiến nghị: Không

b) Chính sách khuyến khích học sinh giỏi

- Kết quả, hiệu quả của chính sách: Đã động viên kịp thời các em học sinh
giỏi, tạo động lực cho học sinh hăng say trong học tập. Năm 2021 có 252 học sinh,
năm 2022 đã hỗ trợ được 258 học sinh giỏi, tạo động lực cho các em học sinh khác
phấn đấu trong học tập.

- Hạn chế của chính sách: không

 - Đề xuất kiến nghị: Không

c) Chính sách đối với giáo viên dạy môn chuyên

- Kết quả, hiệu quả của chính sách: Với đặc thù của trường THPT chuyên là
trường chuyên biệt, yêu cầu giáo viên có trình độ chuyên môn giỏi, tâm huyết,
trách nhiệm, việc HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ giáo viên dạy môn
chuyên ở lớp chuyên với mức hỗ trợ 150% mức lương cơ sở/tháng/giáo viên đã
góp phần động viên, khích lệ các nhà giáo công tác ở trường THPT chuyên. Năm
2021 có 58 giáo viên, năm học 2022 có 61 giáo viên/năm được hỗ trợ, góp phần
động viên các thầy cô không ngừng trau dồi chuyên môn nghiệm vụ để đạt thành
tích cao trong dạy học, được trực tiếp tham gia giảng dạy các môn chuyên.

- Hạn chế của chính sách: không

 - Đề xuất kiến nghị: Không

d) Chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với giáo viên trường THPT
Chuyên

- Kết quả, hiệu quả của chính sách: Chính sách đã góp phần nâng cao trình độ
chuyên môn của giáo viên để đáp ứng yêu cầu giảng dạy và hội nhập quốc tế.

- Hạn chế của chính sách: không

 - Đề xuất kiến nghị: Không

e) Chính sách hỗ trợ kinh phí hợp đồng thỉnh giảng đối với giáo viên

nước ngoài

- Kết quả, hiệu quả của chính sách: Thực hiện hỗ trợ thỉnh giảng có năng lực
chuyên môn người nước đến giải dạy tại trường THPT chuyên, đã hỗ trợ nâng cao
chuyên môn, phương pháp dạy học cho các thầy cô giáo và học sinh trường THPT
chuyên.
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- Hạn chế của chính sách: không

 - Đề xuất kiến nghị: Không

e) Chính sách mời chuyên gia bồi dưỡng cho giáo viên và đội tuyển học
sinh giỏi quốc gia; hỗ trợ học sinh và giáo viên tham gia nghiên cứu khoa học
kĩ thuật cấp quốc gia

- Kết quả, hiệu quả của chính sách: Chính sách đã góp phần nâng cao chất
lượng đội ngũ và học sinh giỏi; động viên, khuyến khích, tạo động lực để nhiều
học sinh tham gia nghiên cứu khoa học. Năm 2022 có 02/02 dự án đạt giải (01 giải
Nhất và 01 giải Nhì).

- Hạn chế của chính sách: không

 - Đề xuất kiến nghị: Không

- Kinh phí thực hiện: Năm 2021 là 5.600 triệu đồng, năm 2022 là 5.865 triệu
đồng.

2.2.4. Chính sách quy định một số nội dung, mức chi thực hiện xoá mù

chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục trên địa bàn tỉnh
Lào Cai

a) Căn cứ văn bản quy định của Trung ương để ban hành chính sách

- Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập
giáo dục, xóa mù chữ.

- Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ Giáo dục và đào
tạo quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra, công
nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

b) Kết quả, hiệu quả của chính sách

Chính sách ban hành đã góp phần quan trọng thực hiện củng cố, duy trì và
nâng cao kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục trung
học cơ sở; phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Đồng thời, thực hiện công
tác xoá mù chữ và chống tái mù chữ trên địa bàn tỉnh theo Đề án của tỉnh, thực
hiện Quyết định số 692/QĐ-TTg ngày 04/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

c) Kinh phí thực hiện: Kinh phí thực hiện năm 2021 là 3.705 triệu đồng, năm
2022 là 3.735 triệu đồng.

d) Hạn chế của chính sách: không

 e) Đề xuất kiến nghị: Không

2. 3. Nghị quyết số 29/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Lào Cai về các chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển sự nghiệp
giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025

2.3.1. Hỗ trợ tiền ăn cho học sinh bán trú

a) Kết quả, hiệu quả của chính sách
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Kết quả hỗ trợ: Năm 2021 có 1.560 học sinh, năm 2022 hỗ trợ 1.565 học
sinh.

Việc ban hành chính sách đã giúp học sinh vùng cao, học sinh con hộ nghèo
có điều kiện để học tập tốt hơn; gia đình các em giảm bớt khó khăn; các cấp ủy
chính quyền địa phương và nhân dân phấn khởi, tích cực tham gia các hoạt động
của nhà trường; góp phần quan trọng nâng cao tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần,
chống bỏ học ở các xã vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó
khăn; thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện
của tỉnh.

b) Hạn chế của chính sách: không

 c) Đề xuất kiến nghị: Không

2.3.2. Hỗ trợ bữa ăn trưa cho trẻ từ 24 đến 36 tháng

a) Kết quả, hiệu quả của chính sách

Kết quả hỗ trợ: Năm 2021 có 2.537 học sinh, năm 2022 hỗ trợ 2.650 trẻ em.

Việc ban hành chính sách đã góp phần tăng tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ đi học;
hỗ trợ gia đình, trẻ em điều kiện để học tập tốt hơn; gia đình các em giảm bớt khó
khăn; thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện
của tỉnh.

b) Hạn chế của chính sách: không

 c) Đề xuất kiến nghị: Không

2.3.3. Hỗ trợ giáo viên trực tiếp quản lý học sinh bán trú

a) Kết quả, hiệu quả của chính sách

Chính sách hỗ trợ giáo viên trực tiếp quản lý học sinh bán trú góp phần
động viên, khích lệ giáo viên quản lý bán trú yên tâm công tác, nâng cao trách
nhiệm trong quản lý học sinh bán trú, qua đó giúp duy trì tỷ lệ số lượng học sinh ở
bán trú cho đến cuối năm học, đưa học sinh bán trú đi vào nề nếp, chấp hành tốt
nội quy, quy định đề ra, ý thức rèn luyện việc tự học được nâng cao. Kết quả: Năm
2021 có 110 định xuất, năm 2022 hỗ trợ 112 định suất.

b) Hạn chế của chính sách: không

 c) Đề xuất kiến nghị: Không

2.3.4. Hỗ trợ cấp dưỡng nấu ăn cho học sinh bán trú

a) Kết quả, hiệu quả của chính sách

Chính sách ban hành góp phần huy động, duy trì sĩ số trẻ ở trường và nâng
cao chất lượng giáo dục toàn diện, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, giảm tỉ lệ
suy dinh dưỡng. Kết quả: Năm 2021 có 12, năm 2022 hỗ trợ 12 định suất cấp
dưỡng.

 b) Hạn chế của chính sách: không

 c) Đề xuất kiến nghị: Không
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2.3.5. Hỗ trợ học phẩm và sách giáo khoa cho học sinh  mẫu giáo 5 tuổi,
học sinh phổ thông ở các xã khu vực III và các thôn đặc biệt khó khăn trên

địa bàn tỉnh Lào Cai

a)  Kết quả, hiệu quả của chính sách

Chính sách này đã hỗ trợ học sinh vùng cao, học sinh con hộ nghèo có điều
kiện để học tập tốt hơn; gia đình các em giảm bớt khó khăn; các cấp ủy chính
quyền địa phương và nhân dân phấn khởi, tích cực tham gia các hoạt động của nhà
trường; góp phần quan trọng nâng cao tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần, chống bỏ
học ở các xã vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn; thực
hiện mục tiêu phổ cập giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của tỉnh,
năm 2021 có 45.700 học sinh, năm 2022 có 43.650 học sinh được hỗ trợ học phẩm
và sách giáo khoa.

b) Hạn chế của chính sách: không

 c) Đề xuất kiến nghị: Không

d) Kinh phí thực hiện các chính sách

- Kinh phí thực hiện: Năm 2021 là 5.100 triệu đồng,  năm 2022 là 5.350 triệu
đồng.

2.3.6. Hỗ trợ cấp dưỡng nấu ăn cho học sinh bán trú

a) Kết quả, hiệu quả của chính sách

Chính sách ban hành góp phần huy động, duy trì sĩ số trẻ ở trường và nâng
cao chất lượng giáo dục toàn diện, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, giảm tỉ lệ
suy dinh dưỡng. Kết quả năm 2022 hỗ trợ 17 định suất cấp dưỡng.

 b) Hạn chế của chính sách: không

c) Đề xuất kiến nghị: Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết
sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 29/2020/NQ-HĐND ngày
04/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về các chính sách đặc thù hỗ trợ
phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-
2025 (tăng định xuất hỗ trợ cấp dưỡng từ 100% lên 150% mức lương cơ
sở/tháng/học sinh).

2.4. Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Lào Cai về việc tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ cho
học sinh các xã khu vực II, khu vực III hoàn thành nông thôn mới năm học
2021-2022 trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND ngày

15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về việc tiếp tục thực hiện các

chính sách hỗ trợ cho học sinh các xã khu vực II, khu vực III hoàn thành

nông thôn mới năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

2.41. Kết quả, hiệu quả của chính sách

Việc ban hành chính sách đã giúp học sinh vùng cao, học sinh con hộ nghèo
có điều kiện để học tập tốt hơn; gia đình các em giảm bớt khó khăn; các cấp ủy
chính quyền địa phương và nhân dân phấn khởi, tích cực tham gia các hoạt động
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của nhà trường; góp phần quan trọng nâng cao tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần,
chống bỏ học ở các xã vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó
khăn; thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện
của tỉnh.

  2.4.2. Hạn chế của chính sách: Chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số
09/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về việc
tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ cho học sinh các xã khu vực II, khu vực III
hoàn thành nông thôn mới năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Lào Cai chỉ thực
hiện năm học 2022-2023, từ năm học 2023-2024 các đối tượng này thôi hưởng
chính sách hỗ trợ, như vậy, rất khó khăn cho học sinh ở vùng cao, ảnh hưởng đến
củng cố, duy trì phổ cập giáo dục, thực hiện các mục tiêu Đề án 6 của Tỉnh ủy...
Cụ thể:

(1) Số cơ sở giáo dục, trẻ em, học sinh thôi hưởng chính sách đối với các

xã khu vực II và xã khu vực III được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

- Số có 222 cơ sở giáo dục được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số
09/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

-  Tổng số 11.481 trẻ em, học sinh được hỗ trợ tiền ăn (4.217 trẻ em; 7.264
học sinh phổ thông); 

- Có 49 học sinh có hoàn cảnh khó khăn học tại trường THPT chuyên được
hỗ trợ học bổng.

- Có 13.837 học sinh được hỗ trợ học phẩm, sách giáo khoa.

(2) Kinh phí thực hiện: 31.729 triệu đồng/năm học

(3) Số lượng, đối tượng khi khi thôi hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị

quyết 09/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh

a) Chính sách hỗ trợ đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường
THPT Chuyên 

- Đối tượng chịu ảnh hưởng: Học sinh có hoàn cảnh khó khăn học tại trường
THPT Chuyên.

- Số lượng học sinh: 49 học sinh.

- Kinh phí: 649 triệu đồng/năm học.

b) Hỗ trợ bữa ăn trưa cho trẻ em

-  Đối tượng chịu ảnh hưởng: Trẻ em mầm non công lập cấp ở xã khu vực
II, xã khu vực III đạt chuẩn nông thôn mới.

- Số lượng trẻ em: 4.217 trẻ em

- Kinh phí: 6.685 triệu đồng/năm học

c) Hỗ trợ tiền ăn cho học sinh bán trú

- Đối tượng chịu ảnh hưởng: Học sinh phổ thông công lập cấp ở xã khu vực
II, xã khu vực III đạt chuẩn nông thôn mới.

- Số lượng học sinh 7.164 học sinh

- Kinh phí 19.484 triệu đồng/năm học
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d) Hỗ trợ học phẩm và sách giáo khoa cho học sinh mẫu giáo 5 tuổi, học
sinh phổ thông ở các xã khu vực III và các thôn đặc biệt khó khăn trên địa
bàn tỉnh Lào Cai

- Đối tượng chịu ảnh hưởng: Trẻ em mẫu giáo 5 tuổi, học sinh phổ thông ở
các xã khu vực III và các thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Lào Cai

- Số học sinh: 13.004 trẻ em, học sinh

- Kinh phí: 4.470 triệu đồng/năm học

2.4.3. Đánh giá tác động khi học sinh thôi hưởng chính sách hỗ trợ

- Hệ thống trường nội trú, bán trú  hiện nay thực sự là nòng cốt của giáo dục
dân tộc, giáo dục vùng cao. Khi học sinh bán trú thôi hưởng chính sách hỗ trợ sẽ
ảnh hưởng đến tỷ lệ đi học chuyên, bỏ học, tăng tỷ lệ người mù chữ, tảo hôn tăng
kéo theo các tệ nạn xã hội phức tạp hơn; khó thực hiện mục tiêu của đề án 6 của
Tỉnh ủy; duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, nâng cao chất lượng giáo
dục toàn diện; duy trì xã đạt chuẩn nông thôn mới; nâng cao dân trí, xóa đói, giảm
nghèo bền vững, phát triển kinh tế- xã hội.

- Thực tiễn giáo dục vùng cao mặc dù các xã khu vực II, xã khu vực III đạt
chuẩn nông thôn mới vẫn phải duy trì học sinh bán trú tại trường và rất cần thiết
phải có cấp dưỡng nấu ăn cho học sinh (nhà xa trường, giao thông đi lại khó
khăn...). Vì vậy, khi thôi hưởng chính sách hỗ trợ cấp dưỡng thì việc đảm bảo sinh
hoạt bữa ăn hằng ngày cho học sinh bán trú (vệ sinh, an toàn thực phẩm, an toàn,
an ninh trường học, duy trì số lượng học sinh bán trú, nề nếp, chấp hành tốt nội
quy, quy định, ý thức rèn luyện việc tự học của học sinh...).

  2.4.4. Giải pháp giải quyết khó khăn, vướng mắc

- Sở Giáo dục và Đào tạo đã có nhiều giải pháp đồng bộ, sáng tạo để tuyên
truyền, nâng cao nhận thức, huy động xã hội hóa, sự đóng góp, ủng hộ của cha mẹ

học sinh, các tổ chức, cá nhân xây dựng quỹ lương thực, thực phẩm cho trẻ em
mầm non, học sinh. Đồng thời, các trường học đã tích cực tăng gia, sản xuất trồng
rau xanh để cải thiện bữa ăn cho trẻ, học sinh; thực hiện giáo dục kỹ năng sống, kỹ
năng thực hành trong nhà trường.

- Tiếp tục triển khai mô hình "Trường bán trú dân nuôi- Lương thực cho
em" "dinh dưỡng cho bé" trên địa bàn toàn tỉnh. Đây là mô hình mới riêng có và
sáng tạo của ngành giáo dục Lào Cai. Với mục đích:

+ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cha
mẹ học sinh về thực hiện các chính sách hỗ trợ của nhà nước. Tăng cường công tác
xã hội hóa; huy động sự đóng góp của xã hội để hỗ trợ lương thực, thực phẩm ...
để đảm bảo số lượng học sinh bán trú ăn, ở tại trường, duy trì bữa ăn hằng ngày
cho học sinh. 

+ Việc triển khai thực hiện các mô hình trên để củng cố, duy trì, nâng cao
chất lượng giáo dục toàn diện. Chia sẻ khó khăn, hỗ trợ, động viên, giúp đỡ học
sinh bán trú vùng cao; góp phần thực hiện công bằng trong tiếp cận giáo dục.

 + Công tác quản lý, tiếp nhận tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, cha
mẹ học sinh đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định. 
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2.4.5. Đề xuất, kiến nghị

Đề nghị tỉnh Lào Cai có chính sách hỗ trợ tiền ăn cho học sinh bán trú trên
địa bàn tỉnh, mức hỗ trợ bằng 20% mức lương cơ sở/tháng/học sinh; hỗ trợ cấp
dưỡng, hỗ trợ giáo viên quản lý học sinh bán trú (mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ
theo Nghị quyết số 29/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Lào Cai).

2. 5. Nghị quyết số 92/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh,
Quyết định số 132/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh về việc
thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt
khó khăn trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Căn cứ văn bản quy định của Trung ương để ban hành chính sách: Nghị định
116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học
sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.

* Đánh giá cụ thể:

a) Kết quả, hiệu quả của các chính sách

Quyết định này ban hành các quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ học
sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn quy định tại Nghị định số
116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ. Nguồn kinh phí thực hiện các
chính sách quy định tại Nghị định này do Ngân sách trung ương hỗ trợ. Trong đó,
riêng chính sách hỗ trợ thuê cấp dưỡng nấu ăn cho học sinh bán trú (150% mức
lương cơ sở/tháng/30 học sinh) được thực hiện bằng cả hai nguồn NSTW và
NSĐP (NSTW hỗ trợ 135%, NSĐP hỗ trợ 15%). Việc ban hành các chính sách đã
giúp giảm bớt khó khăn cho học sinh và gia đình học sinh, giúp các em có điều
kiện học tập tốt hơn. 

b) Hạn chế của chính sách: không

 c) Đề xuất kiến nghị: Không

2.6. Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 19/6/2022 của Hội đồng nhân dân

tỉnh Lào Cai hỗ trợ kinh phí học sinh nội trú, bán trú và học sinh có hoàn

cảnh khó khăn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

- Thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 19/6/2022 của HĐND tỉnh,
năm học 2021-2022 có 3.546 học sinh được hỗ trợ với kinh phí 2.294.600 đồng.
Cụ thể:

+ Hỗ trợ một lần cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú 724 học
sinh, kinh phí 841.200.000 đồng

+ Hỗ trợ một lần cho học sinh bán trú các trường Trung học phổ thông
2.065 học sinh, kinh phí 1.916.000.000 đồng

+ Hỗ trợ một lần cho học sinh mồ côi cha mẹ 289 học sinh, kinh phí
144.500.000 đồng

+ Hỗ trợ một lần cho học sinh con hộ nghèo, cận nghèo 468 học sinh, kinh
phí 234.000.000 đồng
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- Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú và học sinh có hoàn cảnh khó
khăn tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh trong thời gian ôn tập và chờ
thi tốt nghiệp THPT được UBND, HĐND tỉnh hỗ trợ kinh phí có ý nghĩa rất quan
trọng để động viên, chia sẻ học sinh có hoàn cảnh khó khăn có tinh thần vượt khó
trong học tập.

3. Công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện chính sách

- Công tác kiểm tra thực hiện các chính sách hỗ trợ cho học sinh được Sở
Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện, thành phố được tăng cường; kiểm tra tra
chuyên đề thực hiện chính sách và kiểm tra được lồng ghép với các cuộc kiểm tra
chuyên môn như: Thực hiện nhiệm vụ năm học; kiểm tra trước và sau tết... Qua
kiểm tra các trường đã thực hiện đảm bảo các hoạt động giáo dục, thực hiện các
chính sách hỗ trợ theo quy định.

- Để nâng cao trách nhiệm của các cơ sở giáo dục, các cấp quản lý giáo dục
về thực hiện chính sách hỗ trợ cho học sinh, đặc biệt là việc tự kiểm tra nội bộ của
hiệu trưởng theo Công văn số 188/SGD&ĐT-KHTC của Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Trong những năm qua việc thực hiện các chế độ chính sách đã được Thanh
tra tỉnh Lào Cai thực hiện thanh tra 02 năm (2021, 2022), Ban Dân tộc tỉnh thành
lập nhiều đoàn thanh tra, kiểm tra thực hiện chính sách dân tộc; Sở Giáo dục và
Đào tạo thực hiện thường xuyên thanh tra, kiểm tra (thanh tra, kiểm tra chuyên đề;
kiểm tra chuyên môn gắn với thực hiện các chế độ chính sách, quản lý tài chính
của nhà trường). Kết quả Thanh tra, các đơn vị đã thực hiện nghiêm túc chế độ hỗ
trợ cho học sinh, chưa phát hiện thất thoát ngân sách nhà nước.

4. Hiệu quả của các chính sách

Thực hiện các chính sách tỉnh cùng với các cơ chế, chính sách của Trung
ương và các nguồn lực xã hội đã góp phần quan trọng tạo chuyển biến rõ nét và
nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn tỉnh; thực hiện các mục tiêu
Đề án 6 của Tỉnh ủy. Cụ thể:

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch hằng năm đạt 100% kế hoạch giao. Tỷ lệ
huy động trẻ nhà trẻ đạt 31%; huy động trẻ mẫu giáo đạt 98% (riêng mẫu giáo 5
tuổi đạt 99,9%); huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 99,9%; học sinh hoàn thành
chương trình TH học lên lớp 6 đạt 99%...

- Công tác phổ cập giáo dục tiếp tục được đẩy mạnh, duy trì vững chắc ở
100% xã, phường, thị trấn và 9/9 huyện, thị xã, thành phố: có 152/152 xã đạt
chuẩn PCGDTH mức độ 3; 71 xã đạt chuẩn PCGDTHCS mức độ 3 và 152 xã đạt
chuẩn XMC mức độ 2; từ năm 2021 đến nay đã mở được 42 lớp xóa mù chữ và
giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ cho 929 học viên, trong đó đã nghiệm thu được
23 lớp với 473 học viên.

- Tích cực triển khai xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia gắn với xây
dựng Nông thôn mới, đến nay có 398 trường, đạt 66% (tăng 8 trường, tăng 2,05%
so với năm 2021)

5. Kế hoạch đề xuất, điều chỉnh, sửa đổi, bãi bỏ hoặc ban hành cơ chế

chính sách năm 2023
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(1) Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 29/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020
của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai quy định các chính sách đặc thù hỗ trợ phát
triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025.

a) Bãi bỏ Điều 14, Nghị quyết số 29/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của
Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai quy định các chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển
sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025.

Lý  do: Chi phi phí hỗ trợ học tập theo Điều 18 nghị định 81/2021/NĐ-CP
ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của
Chính phủ Quy định về 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, đào tạo đã hỗ trợ cho học sinh ở thôn, xã
đặc biệt khó khăn. Vì vậy, đối tượng được hỗ trợ học phẩm, sách giáo khoa sẽ thôi
hưởng chính sách hỗ trợ quy định tại Điều 14, Nghị quyết số 29/2020/NQ-HĐND
ngày 04/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai quy định các chính sách đặc
thù hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-
2025.

b) Sửa đổi, bổ sung: Hỗ trợ  tiền ăn cho trẻ em, học sinh bán trú, hỗ trợ cấp
dưỡng, hỗ trợ giáo viên quản lý học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh (trừ các đối
tượng đã được Chính phủ hỗ trợ).

Lý do:

- Đặc thù giáo dục tỉnh Lào Cai, hệ thống trường nội trú, bán trú  hiện nay
thực sự là nòng cốt của giáo dục dân tộc, giáo dục vùng cao. Khi học sinh bán trú
thôi hưởng chính sách hỗ trợ sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ đi học chuyên, bỏ học, tăng tỷ
lệ người mù chữ, tảo hôn tăng kéo theo các tệ nạn xã hội phức tạp hơn; khó thực
hiện mục tiêu của đề án 6 của Tỉnh ủy; duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo
dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; duy trì xã đạt chuẩn nông thôn mới;
nâng cao dân trí, xóa đói, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế- xã hội.

- Thực tiễn giáo dục vùng cao mặc dù các xã Khu vực I, khu vực II, xã khu
vực III (gồm cả các xã tại các khu vực này đã đạt chuẩn nông thôn hoặc chưa đạt
chuẩn nông thôn mới) vẫn phải duy trì học sinh bán trú tại trường và rất cần thiết
phải có cấp dưỡng nấu ăn cho học sinh (nhà xa trường, giao thông đi lại khó
khăn...). Vì vậy, khi thôi hưởng chính sách hỗ trợ cấp dưỡng thì việc đảm bảo sinh
hoạt bữa ăn hằng ngày cho học sinh bán trú (vệ sinh, an toàn thực phẩm, an toàn,
an ninh trường học, duy trì số lượng học sinh bán trú, nề nếp, chấp hành tốt nội
quy, quy định, ý thức rèn luyện việc tự học của học sinh...).

(2) Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022
của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai quy định khoản thu và cơ chế quản lý thu, chi
các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với các cơ sở giáo dục công lập
trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

(3) Đề nghị ban hành chính sách mới:

- Nghị quyết về chính sách hỗ trợ nâng cao chất lượng dạy và học Tiếng
Anh trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
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- Nghị quyết về chính sách đặc thù của địa phương về giáo dục đối với
người khuyết tật và giáo viên hỗ trợ người khuyết tật địa bàn tỉnh Lào Cai.

- Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án "xây dựng xã hội
học tập giai đoạn 2021-2030" trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

- Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ học phí năm học 2022-2023 cho trẻ em
mầm non, học sinh phổ thông công lập, học viên giáo dục thường xuyên trên địa
bàn tỉnh Lào Cai.

- Nghị quyết  Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và
phổ thông công lập năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Cùng với chính sách hỗ trợ của Trung ương, việc thực hiện đầy đủ, nghiêm
túc các chính sách của TW và địa phương đã hỗ trợ rất nhiều cho học sinh ở vùng
cao, con hộ nghèo có điều kiện để học tập tốt hơn; học sinh bán trú cơ bản được
ăn, ở, chăm sóc tại trường; đủ sách, bút, vở, đồ dùng học tập; gia đình các em bớt
đi khó khăn; các cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân phấn khởi hơn và
tích cực hơn tham gia các hoạt động của nhà trường. Từ đó, góp phần quan trọng
thực hiện mục tiêu củng cố, duy trì phổ cập giáo dục; nâng cao chất lượng giáo
dục toàn diện, đặc biệt là nâng cao tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần ở các xã vùng
cao, vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn.

2. Khó khăn, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân

- Thực hiện các chính sách hỗ trợ của tỉnh chủ yếu tập trung cho học sinh ở
ở vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn; vì vậy, hằng năm cha mẹ học sinh nộp các hồ
sơ đề nghị được hưởng chính sách hỗ trợ còn chậm, một số hồ sơ: Sổ hộ khẩu,
giấy khai sinh không khớp dẫn đến việc xét duyệt chính sách hỗ trợ cũng gặp
nhiều khó khăn.

- Do đặc thù của giáo dục vùng cao có nhiều học sinh bán trú, còn nhiều học
sinh con hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, Trung ương và tỉnh có một số chính
sách hỗ trợ cho học sinh (tiền ăn, tiền ở, học phẩm, hỗ trợ chi phí học tập...), chính
sách hỗ trợ phải xét duyệt đến từng đối tượng, đảm bảo chính xác, khách quan,
nhưng nhiều trường không có kế toán, hoặc cán bộ xét duyệt, cán bộ trực tiếp quản
lý phải kiêm nhiệm không có chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính. Vì vậy, việc
quản lý, thanh quyết toán chế độ rất khó khăn.

- Tỉnh Lào Cai có 87 trường có học sinh bán trú ăn, ở tại trường (chưa đủ
điều kiện để thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú), nhiều trường có từ 220-
600 học sinh bán trú, việc quản lý ăn ở học sinh như trường phổ thông dân tộc bán
trú nhưng Trung ương chưa có chính sách hỗ trợ giáo viên quản lý học sinh bán
trú, chính sách hỗ trợ của tỉnh còn thấp (cứ 100HS hỗ trợ 01 định suất, mức hỗ trợ
bằng 100% mức lương cơ sở/tháng/định suất).

- Các trường phổ thông dân tộc bán trú, trường có số lượng học sinh bán trú
ăn ở tại trường rất nhiều (có từ 220- 600 học sinh), nếu không có nhân viên kế
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toán, y tế, nhân viên bảo vệ thì rất khó khăn trong việc quản lý tài chính, thực hiện
các chế độ chính sách, an ninh, an toàn thực phẩm trường học.

3. Giải pháp

- Tiếp tục rà soát để tham mưu cho UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh điều
chỉnh, bổ sung Nghị quyết của HĐND tỉnh đảm bảo phù hợp với thực tiễn giáo
dục vùng cao, thực hiện đổi mới giáo dục.

- Thực hiên tốt công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức sâu sắc cho
nhân dân, cha mẹ học sinh, học sinh thấy rõ được sự quan tâm của Tỉnh đối với
học sinh, nhân dân từ đó nâng cao có trách nhiệm cao đối với sự nghiệp giáo dục,
phát triển kinh tế- xã hội.

- Tiếp tục có các giải pháp để nâng cao năng lực quản lý tài chính, thực hiện
chế độ chính sách cho chủ tài khoản (hiệu trường), kế toán các cơ sở giáo dục.

- Tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát, đặc biệt sự
giám sát cộng đồng, giám sát của nhân dân, cha mẹ học sinh về thực hiện chế độ
chính sách cho học sinh và giáo viên, Nghị quyết của HĐND tỉnh.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

- Đề nghị HĐND, UBND tỉnh Lào Cai tiếp tục có chính sách hỗ trợ phát triển
sự nghiệp giáo dục (nội dung chi tiết điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi chi tiết từng
chính sách như phần 2 báo cáo).

- Đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, Ban văn hóa - xã hội, các Ban của
HĐND tỉnh giám sát trực tiếp các cơ sở giáo dục ở xã khu vực I, xã khu vực II, xã
khu vực III đạt chuẩn nông thôn mới mà có học sinh bán trú ăn, ở tại trường.

- Tiếp tục kiến nghị với Chính phủ kéo dài thời gian hưởng chính sách hỗ trợ
đối với các xã khu vực III được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới thêm 2 năm
liền kề sau khi được công nhận, mức hỗ trợ bằng 70% mức hỗ trợ của xã đặc biệt
khó khăn. 

Trên đây là báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh
thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:                                                                                                GIÁM ĐỐC
- Ban VHXH HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo Sở GD&ĐT;
- Các phòng Sở GD&ĐT;
- Công TT điện tử Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT, KHTH.

                                                                                        Dương Bích Nguyệt



19


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-02-27T17:44:54+0700
	Tỉnh Lào Cai
	Dương Bích Nguyệt<dbnguyet-sgddt@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-02-27T20:52:07+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Giáo dục và Đào tạo<contact-sgddt@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-02-27T20:52:17+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Giáo dục và Đào tạo<contact-sgddt@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-02-27T20:55:55+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Giáo dục và Đào tạo<contact-sgddt@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




