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 I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN 

 1. Bối cảnh xây dựng chính sách 

 Thực tiễn cho thấy, học sinh dân tộc thiểu số (DTTS) chưa biết hoặc biết ít 

tiếng Việt ảnh hưởng nhiều đến việc tiếp nhận kiến thức, sinh hoạt tại trường phổ 

thông và trực tiếp ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy và học tập tại các cơ sở giáo 

dục tiểu học vùng DTTS. 

 Khác với học sinh ở vùng thuận lợi, học sinh DTTS khi đến trường vốn tiếng 

Việt còn nhiều hạn chế do đó việc tiếp thu kiến thức ở nhà trường rất khó khăn do 

bất đồng ngôn ngữ, khả năng nghe - nói bằng tiếng Việt của học sinh (HS) gặp nhiều 

khó khăn (Giáo viên nói học sinh không nghe được, không hiểu được nội dung theo 

yêu cầu của giáo viên để thực hiện nhiệm vụ trong quá trình tiếp thu kiến thức), 

nhiều học sinh không tự tin nói, giao tiếp tiếng Việt trước lớp… , đây là rào cản ngôn 

ngữ, là khó khăn trở ngại ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giảng dạy cấp tiểu học, 

đặc biệt đối với HS lớp 1, 2, 3 vùng DTTS. 

Nhằm hỗ trợ địa phương tháo gỡ khó khăn nêu trên, Thủ tướng Chính phủ đã 

ban hành Quyết định số 1008/QĐ-TTg ngày 02/6/2016 phê duyệt Đề án tăng cường 

tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-

2020, định hướng đến 2025. Căn cứ Quyết định số 1008/QĐ-TTg ngày 02/6/2016 

của Chính phủ, Quyết định số 2805/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2016 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo (GDĐT), UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch số 120/KH-UBND 

ngày 03/7/2017 về triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em 

mầm non, học sinh tiểu học vùng DTTS tỉnh Sơn La giai đoạn 2017 - 2020, định 

hướng đến 2025”. 

 Căn cứ chỉ đạo của UBND tỉnh, Ngành giáo dục ban hành Kế hoạch, hướng 

dẫn tăng cường tiết Việt (TCTV) cho học sinh DTTS, tập trung chỉ đạo nâng cao chất 

lượng giáo dục Tiểu học, đặc biệt chú trọng thực hiện giải pháp TCTV cho học sinh 

DTTS nhằm khắc phục khó khăn, rào cản ngôn ngữ giúp học sinh DTTS học tốt hơn 

môn Tiếng Việt và các môn học khác theo mục tiêu cấp Tiểu học Chương trình giáo 

dục phổ thông 2018. Cụ thể 100% các huyện, thành phố thực hiện TCTV cho học 

sinh DTTS và duy trì tốt môi trường tiếng Việt trong và ngoài lớp học tạo cơ hội cho 

học sinh được giao tiếp, giúp các em có khả năng dụng tiếng Việt để hoàn thành 
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chương trình giáo dục tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo 

khoa (SGK) mới. 

Nội dung TCTV tại các trường tiểu học vùng DTTS trên địa bàn tỉnh thực 

hiện theo Tài liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Đối với lớp 1, lớp 2, lớp 3 

là 70 tiết/năm học. Trong quá trình thực hiện, các trường đã vận dụng các phương 

pháp dạy học tiếng Việt với tư cách dạy học ngôn ngữ thứ hai đối với học sinh 

DTTS; tăng thời gian luyện nói, tổ chức các hoạt động TCTV..., nội dung do giáo 

viên chủ nhiệm lớp thực hiện trên lớp, do Tổng phụ trách Đội hoặc giáo viên (GV) 

kiêm nhiệm công tác Đội đảm nhiệm thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp (chủ 

yếu thực hiện vào buổi 2). 

Công tác TCTV cho học sinh DTTS đã đem lại hiệu quả đáng khích lệ, học 

sinh mạnh dạn, tự tin và thích đi học, khả năng nói tiếng Việt, giao tiếp bằng tiếng 

Việt được cải thiện, học sinh đã tự tin hơn trước; gỡ bỏ rào cản ngôn ngữ, thuận lợi 

trong việc sử dụng song song tiếng dân tộc và tiếng Việt, tạo tiền đề để các em tiếp 

thu tốt hơn Chương trình tiểu học. Chất lượng các môn học học nói chung, đặc biệt 

môn Tiếng Việt được cải thiện, tỷ lệ học sinh yếu giảm đáng kể, chất lượng giảng 

dạy và học tập vùng DTTS đi vào thực chất, hiệu quả bền vững hơn trước. Bảng 

thống kê kết quả chất lượng môn Tiếng Việt đối với học sinh lớp 1, lớp 2 năm học 

2020-  2021 so với năm học 2021 - 2022 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh có tỷ 

lệ học sinh đạt mức hoàn thành tốt tăng và tỷ lệ học sinh đạt mức chưa hoàn thành 

giảm đáng kể năm học (Có Phụ lục 1 kèm theo).  

Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu cần đạt về kiến thức kĩ năng và phát triển năng 

lực, phẩm chất theo mục tiêu Chương trình tiểu học, cấp học nền tảng để học sinh 

hoàn thành chương trình các cấp học, bậc học tiếp theo đảm bảo thực chất và bền 

vững đòi hỏi sự nỗ lực, tích cực nhiều hơn nữa của giáo viên và học sinh tiểu học 

vùng DTTS. Thực tế, qua khảo sát chất lượng đầu vào môn Tiếng Việt của học sinh 

lớp 1 chất lượng còn thấp so với yêu cầu; tỷ lệ chưa đạt còn cao. Cụ thể: Chất lượng 

khảo sát đầu vào lớp 1 theo yêu cầu đối với trẻ mầm non 5 tuổi: Học sinh chưa đạt về 

lĩnh vực phát triển ngôn ngữ, nhận thức là 18,65%, đây là khó khăn trở ngại đối với 

học sinh DTTS khi học lớp 1 sẽ ảnh hưởng đến chất lượng lớp 2, lớp 3 và các lớp 

tiếp theo trong chương trình giáo dục phổ thông. 

2. Mục tiêu xây dựng chính sách 

a) Mục tiêu tổng thể 

Xây dựng chính sách mới hỗ trợ giáo viên tiểu học dạy TCTV cho học sinh 

dân tộc thiểu thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trong hoạt 

động giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La là thể hiện sự quan tâm của tỉnh đối với sự 

nghiệp giáo dục, đặc biệt đối với học sinh tiểu học, bậc học nền tảng trong hệ thống 

giáo dục quốc dân. Đảm bảo thực hiện tốt chính sách khuyến khích nâng cao chất 

lượng dạy và học đối với học sinh DTTS, góp phần cho giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn 

La phát triển ngang bằng với các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc trong những năm 

tới, sử dụng hiệu quả nguồn lực của nhà nước và của tỉnh đầu tư cho sự nghiệp phát 

triển giáo dục và đào tạo. 
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 b) Mục tiêu cụ thể 

Động viên đội ngũ giáo viên đảm nhiệm thêm nhiệm vụ giảng dạy TCTV 

ngoài Chương trình giáo dục phổ thông, nhằm khích lệ giáo viên nghiên cứu thực 

hiện hiệu quả nội dung TCTV trong giảng dạy và tổ chức hoạt động giáo dục phù 

hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương. Tạo tiền đề để học sinh DTTS 

học tập tốt chương trình cấp tiểu học và các cấp học tiếp theo, góp phần nâng cao 

chất lượng giáo dục vùng DTTS trên địa bàn tỉnh. 

 II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH 

1. Xác định vấn đề bất cập 

Như đã đề cập ở Mục Bối cảnh xây dựng chính sách ở trên đã nêu: Nội dung 

TCTV tại các trường tiểu học vùng DTTS trên địa bàn tỉnh thực hiện theo Tài liệu 

của  Bộ Giáo dục và Đào tạo. Lớp 1, lớp 2, lớp 3 là 70 tiết/năm học, việc thực hiện 

dạy TCTV cho học sinh DTTS giúp HS mạnh dạn, tự tin và thích đi học, khả năng 

nói tiếng Việt, giao tiếp bằng tiếng Việt được cải thiện, học sinh tự tin hơn trước; gỡ 

bỏ rào cản ngôn ngữ, thuận lợi  cho học sinh DTTS trong việc sử dụng song song 

tiếng dân tộc và tiếng Việt, tạo tiền đề để các em tiếp thu tốt hơn Chương trình cấp 

tiểu học, đặc biệt Chương trình các lớp 1, lớp 2, lớp 3. 

Tuy nhiên, đây là một trong những khó khăn thách thức đối với Ngành giáo 

dục Sơn La, trong khi các cơ sở giáo dục tiểu học chưa đủ giáo viên (toàn tỉnh mới 

đạt 1,3 GV/ lớp, còn thiếu 0,2 GV/lớp theo quy định cấp tiểu học là 1,5GV/lớp). Mặt 

khác, Chương trình giáo dục phổ thông 2018, các môn học bắt buộc đối với lớp 1, 2, 

là 7 môn học (25 tiết/tuần), đối với lớp 3 là 9 môn  học bắt buộc (28 tiết/tuần); theo 

quy định tại Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 23/06/2017 của Bộ 

GDĐT quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông (giáo viên tiểu học định 

mức là 23 tiết/tuần), đồng thời GV chủ nhiệm lớp được giảm 03 tiết/tuần. Như vậy 

GV lớp 1, lớp 2 đã dạy vượt định mức quy định 05 tiết/tuần, GV lớp 3 vượt định 

mức 8 tiết/tuần đối với trường chưa có GV dạy môn chuyên; vượt 01 tiết/tuần đối 

với trường có đủ giáo viên dạy môn chuyên, nếu thực hiện dạy TCTV thì GV phải 

đảm nhiệm thêm 02 tiết/tuần ngoài quy định.  

Việc đảm nhiệm thêm nhiệm vụ của giáo viên hiện nay là sự tận tâm, tận lực 

và trách nhiệm, sự cống hiến của các thầy, cô giáo vì học sinh vùng DTTS, vì sự tiến 

bộ và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đặc biệt đối với địa bàn đặc biệt khó khăn. 

Do đó, việc xây dựng chính sách hỗ trợ giáo viên dạy TCTV cho HS tiểu học vùng 

DTTS tỉnh Sơn La là cần thiết và cấp bách hiện nay nhằm tăng cường khả năng sử 

dụng tiếng Việt cho học sinh DTTS, bảo đảm cho học sinh có vốn tiếng Việt và các 

k  năng cơ bản sử dụng tiếng Việt để hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học, 

nâng cao chất lượng học sinh DTTS. 

Về vấn đề chính sách, ngày 08/9/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 

105/2020/NĐ-CP Quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non thay thế Nghị 

định số 06/2018/NĐ-CP, tại Khoản 2 Điều 9 quy định: Giáo viên mầm non trực tiếp 

dạy tăng cường tiếng Việt tại các lớp có trẻ em là người dân tộc thiểu số hàng tháng 

được hỗ trợ thêm là 450.000 đồng/tháng (tương đương với 0,3 mức lương cơ sở). 
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Như vậy, đối với GV mầm non dạy TCTV cho trẻ em là người DTTS đã được nhà 

nước hỗ trợ; Nhưng đối với GV tiểu học dạy TCTV lại chưa có sự hỗ trợ của 

Nhà nước mặc dù nội dung và thời lượng thực hiện TCTV của GV cho học sinh 

vùng DTTS là rất cần thiết, nặng nề hơn.  

2. Mục tiêu giải quyết vấn đề 

Từ những bất cập trên, ngày 13/5/2021 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Văn 

bản số 1494/BGDĐT-GDTH về việc triển khai thực hiện các hoạt động và giải pháp 

tăng cường tiếng Việt cho học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số, trong đó nêu rõ “Địa 

phương bố trí kinh phí hỗ trợ thêm cho những giáo viên dạy các lớp tăng cường tiếng 

Việt cho học sinh DTTS” nhằm giúp Ngành Giáo dục có cơ sở tham mưu chính sách hỗ 

trợ giáo viên tiểu học thực hiện dạy TCTV cho học sinh DTTS để nâng cao chất lượng 

học tập môn Tiếng Việt và các môn học khác Chương trình tiểu học, đặc biệt các lớp 1, 

lớp 2, lớp 3 thực hiện cải tiến chất lượng đảm bảo thực chất và bền vững. 

3. Giải pháp đề xuất giải quyết vấn đề 

 Đề xuất áp dụng Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính 

phủ Quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non thay thế Nghị định số 

06/2018/NĐ-CP: Mức hỗ trợ cho GV tiểu học, Tổng phụ trách đội hoặc GV kiêm 

nhiệm Công tác Đội dạy TCTV cho học sinh DTTS hàng tháng là 450.000 

đồng/tháng. Thời gian hỗ trợ là 09 tháng/năm (Thời gian hỗ trợ tính theo thời gian 

dạy thực tế nhưng không quá 9 tháng/năm học). 

Nếu có chính sách hỗ trợ giáo viên dạy TCTV, ngành giáo dục sẽ chỉ đạo dạy 

học TCTV cho học sinh tại các cơ sở giáo dục như sau: Đối với lớp 1, lớp 2, lớp 3 

dạy 4 tiết/tuần (02 tiết dạy theo Tài liệu TCTV của Bộ Giáo dục và Đào tạo do GV 

chủ nhiệm lớp đảm nhiệm; 02 tiết tổ chức hoạt động chung toàn khối 1, 2, 3 do Tổng 

phụ trách đội hoặc giáo viên kiêm nhiệm công tác đội thông qua hoạt động ngoài 

giờ lên lớp). 

  Dự toán kinh phí thực hiện trong 01 năm học (09 tháng); tương ứng với mỗi 

lớp là 01 giáo viên chủ nhiệm và mỗi trường có 01 Tổng phụ trách Đội hoặc giáo 

viên kiêm nhiệm công tác Đội giảng dạy TCTV cho học sinh DTTS tại trường, lớp 

thuộc vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Sơn La. Số kinh phí thực hiện/năm 

học (có phụ lục 2 kèm theo). 

4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động 

trực tiếp của chính sách 

4.1. Đối tượng chịu sự tác động của chính sách 

Đối tượng chịu tác động trực tiếp của chính sách là giáo viên, Tổng phụ trách 

đội và giáo viên kiêm nhiệm công tác đội trực tiếp giảng dạy, tổ chức hoạt động tăng 

cường tiếng Việt tại các trường, lớp tiểu học có học sinh là người dân tộc thiểu số 

thuộc vùng điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Sơn La; Các 

cấp quản lý giáo dục; học sinh và phụ huynh học sinh tại các trường có học sinh là 

người dân tộc thiểu số thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên 

địa bàn tỉnh Sơn La. 
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Đối tượng chịu trách nhiệm thực hiện chính sách là cơ quan tài chính, cơ quan 

quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, giáo viên, học sinh thuộc đối 

tượng được thụ hưởng chính sách và các đơn vị liên quan. 

4.2. Tác động của chính sách 

4.2.1. Tác động về mặt kinh tế 

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo, đặc biệt là học sinh người 

DTTS, góp phần từng bước thu hẹp dần khoảng cách giữa giáo dục vùng đô thị và 

vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa trong tỉnh, học sinh hoàn thành tốt chương trình 

tiểu học để học tốt các cấp học tiếp theo nhằm tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho 

tỉnh. Duy trì vững chắc và nâng cao kết quả phổ cập giáo dục tiểu học; nâng cao tỷ 

lệ, chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, từng bước góp phần xóa đói giảm nghèo, phát 

triển kinh tế - xã hội của tỉnh.  

- Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và học sinh đáp ứng đổi mới chương 

trình SGK mới, yêu cầu phát triển giáo dục và đào tạo, mang lại hiệu quả to lớn về 

phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.  

4.2.2. Tác động về mặt xã hội 

- Thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cấp ủy chính quyền các cấp đối 

với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của đội ngũ 

giáo viên tiểu học trong tỉnh; tạo môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện. 

- Tạo động lực cho phong trào thi đua dạy và học và cống hiến trong đội ngũ 

giáo viên và học sinh. Góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, đáp ứng yêu cầu phát 

trình kinh tế - xã hội. Giáo dục và đào tạo ngày càng phát triển, trình độ dân trí ngày 

càng nâng cao, đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục, không để học sinh nào 

tụt lại phía sau.  

4.2.3. Tác động về thủ tục hành chính 

Đảm bảo tính hợp pháp, tính hợp lý, tuân thủ các quy định về thủ tục hành 

chính để thực hiện chính sách. 

4.2.4. Tác động của hệ thống pháp luật 

Đảm bảo việc thi hành, triển khai thực hiện và tuân thủ đầy đủ, nghiêm túc 

chính sách được ban hành, trách nhiệm đối với các sở, ban, ngành, UBND huyện, 

thành phố, cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục.  

4.3. Ưu điểm và hạn chế, khó khăn 

4.3.1. Ưu điểm 

Chính sách được ban hành góp phần nâng cao chất lượng TCTV cho học sinh 

tiểu học vùng dân tộc thiểu số, bảo đảm cho học sinh có vốn tiếng Việt và các k  

năng cơ bản trong việc sử dụng tiếng Việt để hoàn thành chương trình giáo dục tiểu 

học. Tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý 

nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ yêu cầu tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân 

tộc thiểu số tại các cơ sở giáo dục có cấp tiểu học trong toàn tỉnh. Tạo tiền đề để học 
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sinh học tập tốt chương trình tiểu học và các cấp học tiếp theo, góp phần nâng cao 

chất lượng giáo dục vùng DTTS trên địa bàn tỉnh. 

Chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ, thái độ, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ 

giáo viên tiểu học càng ngày được nâng lên, đáp ứng đổi mới chương trình SGK 

mới, yêu cầu phát triển giáo dục và đào tạo, đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh, mang 

lại hiệu quả to lớn về phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo phát triển bền vững nguồn 

nhân lực vùng dân tộc thiểu số miền núi theo Quyết định số 681/QĐ-TTg ngày 

04/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Lộ trình thực hiện các mục 

tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030.  

4.3.2. Hạn chế, khó khăn 

Kinh phí của tỉnh chi cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo hàng năm phải tăng 

thêm; công tác quản lý, chỉ đạo của các cơ quan quản lý giáo dục, trường học tăng 

lên, trách nhiệm nặng nề hơn; việc thực hiện chế độ chính sách cho đối tượng thụ 

hưởng đòi hỏi ngày càng kịp thời, đầy đủ, chặt chẽ hơn trong khi nhiều trường chưa 

có nhân viên kế toán riêng, kế toán phải đảm nhiệm công việc tại nhiều đơn vị 

trường học... 

5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn 

- Đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về chính sách hỗ trợ giáo viên, 

Tổng phụ trách đội, giáo viên kiêm nhiệm công tác Đội giảng dạy, tổ chức hoạt động 

tăng cường tiếng Việt tại trường, lớp tiểu học có học sinh là người dân tộc thiểu số 

thuộc vùng điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trong hoạt động giáo dục và 

đào tạo trên địa bàn tỉnh Sơn La.  

Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về chính 

sách hỗ trợ giáo viên dạy tăng cường tiếng Việt cho học sinh tiểu học vùng dân tộc 

thiểu số trong hoạt động giáo dục và đào tạo đối với phát triển kinh tế - xã hội, giáo 

dục và đào tạo của tỉnh. 

- Hàng năm tỉnh cấp đủ kinh phí để thực hiện chính sách. 

- Có cơ chế quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí được tỉnh hỗ trợ cho 

các trường học, đối tượng thụ hưởng chính sách. 

III. LẤY Ý KIẾN 

1. Sở Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến tham gia góp ý kiến bằng văn bản của 

các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, cơ sở giáo dục. Lấy ý kiến góp 

ý, nguyện vọng của cơ sở giáo dục, trường học trên địa bàn tỉnh làm cơ sở cho 

việc hoàn thiện xây dựng dự thảo chính sách cho phù hợp với thực tiễn, điều kiện 

kinh tế - xã hội của tỉnh. 

2. Thực hiện đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Cổng thông tin điện 

tử của Sở Giáo dục và Đào tạo để các cơ quan tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến, hoàn 

thiện bổ sung dự thảo.  

3. Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu ý kiến góp ý, bổ sung hoàn thiện dự thảo, 

hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 
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IV. GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁ 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thi hành chính sách. 

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Tổ đại biểu và đại biểu 

Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách. 

3. Hàng năm Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp báo cáo đánh giá tác động 

chính sách, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.  

Trên đây Báo cáo đánh giá tác động của chính sách đề nghị xây dựng Nghị 

quyết hỗ trợ giáo viên tiểu học dạy tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu 

số thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Sơn 

La. Sở Giáo dục và Đào tạo trân trọng báo cáo Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh 

xét xét, quyết định./. 

 
Nơi nhận: 
- TT HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Sở Tư pháp; 

- Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, GDMN&GDTH (07b). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Điêu Thị Dân 

 

 

 



PHỤ LỤC 1 

So sánh chất lượng môn Tiếng Việt lớp 1, lớp 2 năm học 2020 - 2021 so với năm học 2021 – 2022 

 

 

Năm học 

Lớp 1 Lớp 2 

Tổng số 

học sinh 

Hoàn thành tốt Hoàn thành Chưa hoàn thành 
Tổng số 

học sinh 

Hoàn thành tốt Hoàn thành Chưa hoàn thành 

SL 
TL 

(%) 
SL 

TL 

(%) 
SL 

TL 

(%) 
SL 

TL 

(%) 
SL 

TL 

(%) 
SL 

TL 

(%) 

2020 - 2021 30.586 16.114 52.68 13.278 43.41 1.194 3.90 29.990 9.329 31.11 20.098 67.02 563 1.88 

2021 - 2022 30.315 16.316 53.82 12.951 42.72 1.048 3.46 29.892 15.937 53.32 13.544 45.31 411 1.37 
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PHỤ LỤC 2 

Đề xuất mức hỗ trợ giáo viên tiểu học dạy tăng cường tiếng Việt 

 

 

Đề xuất mức hôc trợ bằng 0,3 mức lương cơ sở 

 

Lớp  Số lớp  Số tháng/năm học Số tiền/tháng Tổng số tiền 

1 834 9 450.000 3.377.700.000 

2 800 9 450.000 3.240.000.000 

3 712 9 450.000 2.883.600.000 

Tổng phụ trách đội + 

GV kiêm nhiệm công 

tác Đội 

147 9 450.000 595.350.000 

                                                                        Cộng: 10.096.650.000 

  

  


