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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện chính sách khuyến khích nâng cao chất lượng dạy và  

học trong hoạt động giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La theo Nghị quyết  

số 124/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

về chính sách khuyến khích nâng cao chất lượng dạy và học trong 

hoạt động giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La 

 

Căn cứ Nghị quyết số 124/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về ban hành chính sách khuyến khích nâng cao chất lượng 

dạy và học trong hoạt động giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La  

Thực hiện Công văn số 3565/UBND-KGVX ngày 21/10/2021 của UBND 

tỉnh về việc xây dựng, ban hành chính sách khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã 

hội học tập; ý kiến tham gia góp ý của các đơn vị, các đối tượng; Sở Giáo dục và 

Đào tạo báo cáo kết quả thực hiện chính sách cụ thể như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

 1. Công tác chỉ đạo 

1.1. Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo phổ biến, quán triệt đầy đủ Nghị 

quyết số 124/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về 

ban hành chính sách khuyến khích nâng cao chất lượng dạy và học trong hoạt 

động giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La tới các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở 

đào tạo, trường học, người dân trong toàn tỉnh thực hiện, tạo sự đồng thuận.  

1.2. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn triển 

khai thực hiện nghị quyết, chỉ đạo trường THPT Chuyên, các trường PTDT nội 

trú  trong tỉnh hàng năm xây dựng kế hoạch, lập dự toán kinh phí, đồng thời 

tham mưu cho UBND tỉnh phân bổ kinh phí thực hiện nghị quyết. 

2. Công tác tổ chức triển khai thực hiện  

 Sở Giáo dục và Đào giao các phòng chuyên môn của Sở chỉ đạo trường học 

trực thuộc trong tỉnh hàng năm rà soát, xây dựng kế hoạch năm học, xây dựng kế 

hoạch ôn luyện bồi dưỡng học sinh gỏi, học sinh yếu kém để nâng cao chất lượng 

giáo dục và đào tạo. Ban hành Công văn số 2396/SGDĐT-KHTC ngày 

25/12/2019 về hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số quyết số 124/2019 của 

HĐND tỉnh; Hướng dẫn xây dựng kế hoạch dự toán kinh phí thực hiện Nghị 

quyết gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp gửi Sở tài chính thẩm định trình 

UBND tỉnh phân bổ kinh phí thực hiện; đồng thời tổng hợp kết quả thực hiện 

chính sách báo cáo UBND tỉnh. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN  

1. Công tác tuyển sinh và nâng cao chất lượng giáo dục 
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1.1. Từ khi có chính sách của tỉnh, trong hai năm học, năm học 2020 – 

2021 và năm học 2021 - 2022, số lượng học sinh tham dự thi tuyển vào trường 

THPT Chuyên, các trường PTDT nội trú tỉnh, huyện và các cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp tăng lên đáng kể, qua đó việc chọn lọc được học sinh vào học có chất 

lượng hơn. 

1.2. Các trường học chủ động xây dựng chương trình kế hoạch giảng dạy, 

thực hiện sắp xếp độ ngũ giáo viên có năng lực tham gia bồi dưỡng học sinh 

giỏi, học sinh yếu trong năm học. Thực hiện tích hợp dạy học gắn với các nội 

dung, chủ đề, môn tự chọn, thi khoa học kỹ thuật, hoạt động trải nghiệm để nâng 

cao chất lượng giáo dục. Trường THPT chuyên đã tích cực mời các chuyên gia 

về trường tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi để tham gia dự thi học sinh giỏi 

THPT quốc gia, tham gia bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ cho giáo 

viên nhà trường, bước đầu đạt kết quả tốt. Chất lượng giáo dục trong trường 

THPT, THPT Chuyên, các trường PTDT nội trú có chuyển biến và được nâng 

lên so với trước đây.  

1.3. Kết quả giáo dục năm học 2019 – 2020, 2020 – 2021 và 2021 - 2022:  

1.3.1. Chất lượng giáo dục đối với học sinh mầm non 

a) Năm học 2019-2020, tổng số có 3728 nhóm, lớp, trong đó có 597 nhóm 

trẻ (24 nhóm, lớp độc lập tư thục), 3131 lớp mẫu giáo. Số trẻ huy động trẻ mầm 

non ra lớp có 99.398 cháu, trong đó có 13.468 trẻ nhà trẻ, tỷ lệ huy động đạt 

24,6% (tăng 5,4% so với năm học trước); có 85.930 trẻ mẫu giáo, tỷ lệ huy động 

đạt 98,6% ( tăng 0,6 so năm học với trước). Riêng trẻ 5 tuổi có 30.026 cháu, tỷ 

lệ huy động đạt 99,8% (giảm 0,1% so với năm học trước). 

Công tác nuôi dưỡng chăm sóc trẻ: Có 99.398/99.398 trẻ đến trường được 

kiểm tra sức khỏe và đánh giá tình trạng dinh dưỡng bằng biểu đồ tăng trưởng 

của Tổ chức Y tế Thế giới, đạt tỷ lệ 100%. Cụ thể: Trẻ nhà trẻ 13.468/13.468 

trẻ; Trẻ mẫu giáo: 85.930/85.930 trẻ. Trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân chiếm tỷ lệ 

5,8% (nhà trẻ 5,6%, mẫu giáo 6,0%) giảm 0,1% so với năm học trước; Trẻ suy 

dinh dưỡng thể thấp còi chiếm 6,75% (nhà trẻ 7,6%, mẫu giáo 5,9%) giảm 1,3% 

so với năm học trước. Tỷ lệ trẻ thừa cân, béo phì chiếm tỷ lệ 0,09%. 

b) Năm học 2020-2021, tổng số có 3719 nhóm, lớp, trong đó có 662 

nhóm trẻ (67 nhóm, lớp độc lập tư thục), 3057 lớp mẫu giáo. Số trẻ huy động trẻ 

mầm non ra lớp có 96.841 trẻ, trong đó có 15126 trẻ nhà trẻ, tỷ lệ huy động đạt 

28,96% (tăng 4,36% so với năm học trước); có 81715 trẻ mẫu giáo, tỷ lệ huy 

động đạt 98,9% (tăng 0,3 so năm học với trước). Riêng trẻ 5 tuổi có 29.201 trẻ, 

tỷ lệ huy động đạt 99,95% (tăng 0,15% so với năm học trước). 

Công tác nuôi dưỡng và chăm sóc giáo dục trẻ: Có 96.841/96.841 trẻ đến 

trƣờng được kiểm tra sức khỏe và đánh giá tình trạng dinh dưỡng bằng biểu đồ 

tăng trưởng của Tổ chức Y tế Thế giới, đạt tỷ lệ 100%. Cụ thể: Trẻ nhà trẻ 

15.126/15126 trẻ; Trẻ mẫu giáo: 81.715/81.715 trẻ. Trẻ suy dinh dƣỡng thể nhẹ 

cân đạt tỷ lệ 3,56% (nhà trẻ: chiếm tỷ lệ 3,5%, mẫu giáo chiếm tỷ lệ 3,58%) 

giảm 2,24% so với năm học trưc; Trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi đạt 5,18% 

(nhà trẻ chiếm tỷ lệ 5,64%, mẫu giáo chiếm tỷ lệ 5,1%) giảm 1,57% so với năm 
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học trƣớc; Trẻ suy dinh dưỡng thể còi cọc là 0,28% (Nhà trẻ:0,23%; Mẫu giáo: 

0,29%); trẻ thừa cân, béo phì chiếm tỷ lệ 0,11% (Nhà trẻ: 0,03%; Mẫu giáo: 

0,13%). 

Chất lượng thực hiện chương trình GDMN đạt được một số kết quả đáng 

kể về chăm sóc, giáo dục trẻ theo 5 lĩnh vực giáo dục: Nhà trẻ (PTCT đạt 

95,2%; PTNT đạt 94%; PTNN đạt 93,9%; PTTC-KNXHTM đạt 94,4%); Mẫu 

giáo 3 tuổi (PTCT đạt 96,1%; PTNT đạt 95%; PTNN đạt 95,2%; PTTC-KNXH 

đạt 95,4%; PTTM đạt 95%); Mẫu giáo 4 tuổi (PTCT đạt 97%; PTNT đạt 96,3%; 

PTNN đạt 96,7%; PTTC-KNXH đạt 96,3%; PTTM đạt 96,2%); Mẫu giáo 5 tuổi 

(PTCT đạt 97,9%; PTNT đạt 97,3%; PTNN đạt 97,6%; PTTC-KNXH đạt 

97,9%; PTTM đạt 97,4%). Thực hiện bàn giao chất lựợng trẻ 5 tuổi cho trừờng 

tiểu học đạt 95,2%. 

c) Năm học 2021 – 2022:  

(1) Qui mô: Toàn tỉnh hiện có 229 trường mầm non (215 TMN công lập, 14 

TMN tư thục) tăng 01 trường so với năm học trước, tỉ lệ trung bình điểm 

trường/trường mầm non là 5,62. Số trường có trẻ DTTS: 229 trường, chiếm 

100%; số  trẻ DTTS là 78.473 chiếm 72,5%.  

- Tổng số có 3780 nhóm, lớp, trong đó có 752 nhóm trẻ (100 nhóm, lớp độc 

lập tư thục), 3028 lớp mẫu giáo. Số trẻ huy động trẻ mầm non ra lớp có 94.465 

trẻ, trong đó có 16.512 trẻ nhà trẻ, tỷ lệ huy động đạt 32,6% (tăng 3,64% so với 

năm học trước); có 78.133 trẻ mẫu giáo, tỷ lệ huy động đạt 99,1% ( tăng 0,2 so 

năm học với trước). Riêng trẻ 5 tuổi có 27.537 trẻ, tỷ lệ huy động đạt 100,7% 

(tăng 0,75% so với năm học trước). 

(2) Chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng: 100% trẻ đến trường được kiểm 

tra sức khỏe và đánh giá tình trạng dinh dưỡng bằng biểu đồ tăng trưởng của 

Tổ chức Y tế Thế giới. Trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân chiếm tỷ lệ 3,56% (nhà 

trẻ: chiếm tỷ lệ 3,55%, mẫu giáo chiếm tỷ lệ 3,07%) giảm 0,4% so với năm học 

trước; Trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi chiếm 4,54% (nhà trẻ chiếm tỷ lệ 

5,32%, mẫu giáo chiếm tỷ lệ 4,37%) giảm 0,64% so với năm học trước; Trẻ 

suy dinh dưỡng thể còi cọc là 0,42% (Nhà trẻ:0,68%; Mẫu giáo: 0,36%); trẻ 

thừa cân, béo phì chiếm tỷ lệ 0,14% (Nhà trẻ: 0,06%; Mẫu giáo: 0,16%); 

(3) Chất lượng giáo dục: Trong bối cảnh dịch Covid -19 diễn biến phức 

tạp tại nhiều địa phương, do đó, chất lượng thực hiện chương trình GDMN cũng 

được Sở Giáo dục quan tâm chỉ đạo linh hoạt, phù hợp với thực tiễn và đạt được 

một số kết quả về chăm sóc, giáo dục trẻ theo 5 lĩnh vực giáo dục: Nhà trẻ (PTCT 

đạt 95,7%; PTNT đạt 94,3%; PTNN đạt 94,4%; PTTC-KNXHTM đạt 94,6%); Mẫu 

giáo 3 tuổi (PTCT đạt 96,35%; PTNT đạt 95,2%; PTNN đạt 95,6%; PTTC-KNXH 

đạt 95,7%; PTTM đạt 95,6%); Mẫu giáo 4 tuổi (PTCT đạt 96,8%; PTNT đạt 96,3%; 

PTNN đạt 96,6%; PTTC-KNXH đạt 96,8%; PTTM đạt 96,6%); Mẫu giáo 5 tuổi 

(PTCT đạt 99%; PTNT đạt 98,2%; PTNN đạt 98,3%; PTTC-KNXH đạt 99%; PTTM 

đạt 99%). Thực hiện bàn giao chất lượng trẻ 5 tuổi cho trường tiểu học đạt 99,5%. 

- Việc cho trẻ làm quen với tiếng Anh trong trường mầm non được thực 

hiện có hiệu quả tại các cơ sở GDMN có điều kiện, toàn tỉnh có 44 trường mầm 
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non  đạt 21,3% với 7276/78.133 trẻ tham gia, đạt 9,3% (Số lượng trường giảm 

2,08% so với năm học trước. Lý do, có 05 trường không đủ điều kiện thực hiện 

theo Thông tư 50/2020/TT-BGDĐT; số lượng trẻ tăng 1,3% với 736 trẻ so với 

năm học 2020-2021). Các cơ sở giáo dục mầm non ở vùng có điều kiện kinh tế 

phát triển đã phối hợp với các trung tâm ngoại ngữ tổ chức thực hiện cho trẻ 

mẫu giáo làm quen với tiếng Anh nhằm đảm bảo các nội dung quy định tại Đề 

án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2018 - 

2025” trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 40/KH-SGDĐT ngày 02/02/2021 về thực 

hiện nhiệm vụ năm 2021 của Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo 

dục quốc dân giai đoạn 2017-2025; Kế hoạch số 52/KH-SGDĐT ngày 

10/3/2022 thực hiện nhiệm vụ năm 2022 Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ 

thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025. 

- Thực hiện giáo dục STEAM: Theo lộ trình, năm học 2021-2022 lựa chọn 

trường mầm non Tô Hiệu xây dựng kế hoạch triển khai áp dụng giáo dục 

STEAM.Hiện nay, phòng chuyên môn được sự hỗ trợ của đơn vị tư vấn đã tiến 

hành khảo sát cơ sở vật chất phòng học Stem, đồng thời triển khai các hoạt động 

đầu tư mua sáp thiết bị phục vụ giáo dục và thí nghiệm, thực hành các chủ đề tích 

hợp theo chương trình quy định đối với cấp mầm non theo Thông tư số 

51/2020/TT-BGDDT và sẽ thực hiện vào năm học 2022-2023  

- Toàn tỉnh có 458 trẻ khuyết tật (chiếm 0,35%), trong đó có 366 trẻ 

khuyết tật học hòa nhập (đạt 75,1%). Các đơn vị tổ chức tốt các hoạt động chăm 

sóc, giáo dục trẻ khuyết tật, không phân biệt trẻ khuyết tật trong công tác chăm 

sóc giáo dục trẻ hàng ngày; đánh giá sự tiến bộ của trẻ đạt 80% trở lên. Phối hợp 

chỉ đạo thực hiện các chính sách ưu tiên trong giáo dục đối với trẻ khuyết tật học 

hòa nhập theo quy định tại Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-

BLĐTBXH.   

1.3.2. Chất lượng học sinh tiểu học: 

a) Năm học 2019-2020: 

+ Môn Tiếng Việt: Hoàn thành tốt 31,25%; Hoàn thành 67,27%; Chưa hoàn 

thành 1,48%.  

+  Môn Toán: Hoàn thành tốt 36,27%; Hoàn thành 62,40); Chưa hoàn thành 

1,33%  

b) Năm học 2020 - 2021: 

- Môn Tiếng Việt: Hoàn thành tốt 36,15%; Hoàn thành 61,93%; Chưa hoàn 

thành 1,92%  

- Môn Toán: Hoàn thành tốt 40,4%; Hoàn thành 57,98%; Chưa hoàn thành 

1,62%. 

c) Năm học 2021 - 2022 

- Môn Tiếng Việt: Hoàn thành tốt 36,15%; Hoàn thành 61,93% ; Chưa 

hoàn thành 1,92%  

- Môn Toán: Hoàn thành tốt 40,4% ; Hoàn thành  57,98% ; Chưa hoàn 



 5 

thành 1,62%  

1.3.3. Chất lượng giáo dục trung học cơ sở:  

a) Năm học 2019 – 2020: Học sinh đạt học lực giỏi đạt 6.32%, khá đạt 

35.79%, trung bình đạt 47.86%, yếu chiếm 3.69%, kém chiếm 0.14%; 

b) Năm học 2020 – 2021: Học sinh đạt học lực giỏi đạt 8.5%, khá đạt 

39.62%, trung bình đạt 48.83%, yếu chiếm 2.81%, kém chiếm 0.12%; 

c) Năm học 2021 – 2022: Học sinh đạt học lực giỏi đạt 8.42%, khá đạt 

41.63%, trung bình đạt 47.79%, yếu chiếm 2.01%, kém chiếm 0.15%; 

1.3.4. Chất lượng giáo dục THPT: 

a) Năm học 2019 – 2020: Học sinh đạt học lực giỏi đạt 5.89%, khá đạt 

34.5%, trung bình đạt 47.83%, yếu chiếm 6.34%, kém chiếm 0.18%; 

b) Năm học 2020 – 2021: Học sinh đạt học lực giỏi đạt 7.57%, khá đạt 

42.63%, trung bình đạt 47.52%, yếu chiếm 2.23%, kém chiếm 0.04% 

c) Năm học 2021 – 2022: Học sinh đạt học lực giỏi đạt 7.83%, khá đạt 

43.7%, trung bình đạt 42.41%, yếu chiếm 2.54%, kém chiếm 0.06%; 

1.3.5. Kết quả các Cuộc thi, Hội thi cấp tỉnh 

a) Thi Giáo viên dạy giỏi  

- Năm học 2019 – 2020 tổ chức Hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi lần 

thứ X theo Kế hoạch số 04/KH-SGDĐT, ngày 07/1/2020 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo. Kết quả: Tổng số giáo viên dự thi: 151; số giáo viên được công nhận 

đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh là 129, tỷ lệ 85,4 %. 

- Năm học 2019-2020 tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi THPT cấp tỉnh 

lần thứ X. Kết quả: Tổng số giáo viên dự thi 78; số giáo viên được công nhận 

đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh 50/78 (đạt 64,1%) giáo viên được công nhận giáo 

viên THPT dạy giỏi cấp tỉnh lần thứ X, năm học 2019-2020. 

- Năm học 2020-2021 tổ chức Hội thi giáo viên tiểu học dạy giỏi lần thứ 

XI, có 180 giáo viên dự thi; trong đó số giáo viên được công nhận đạt giáo viên 

dạy giỏi cấp tỉnh là 167 tỷ lệ 92,8%. 

- Năm học 2022-2023 tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp tỉnh 

lần thứ XI. Kết quả: Tổng số giáo viên dự thi: 232; số giáo viên được công nhận 

đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh 186/232 (đạt 80,2%) giáo viên được công nhận 

giáo viên THCS dạy giỏi cấp tỉnh lần thứ XI, năm học 2022-2023 

b) Thi giáo viên chủ nhiệm giỏi: Năm học 2021-2022 tổ chức Hội thi giáo 

viên chủ nhiệm giỏi cấp THPT tỉnh Sơn La lần thứ nhât,  có 47 giáo viên dự thi; 

trong đó có 37 giáo viên được công nhận đạt giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp 

THPT tỉnh Sơn La lần thứ nhất đạt 78,7%. 

c) Thi giáo viên Tổng phụ trách đội giỏi: Năm học 2020-2021 tổ chức Hội 

thi giáo viên làm công tác Tổng phụ trách đội giỏi; có 28 giáo viên dự thi, trong 

đó có 21 giáo viên được công nhận đạt danh hiệu giáo viên làm tổng phụ trách 

đội TNTP HCM giỏi cấp tỉnh đạt 75%. 
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d) Thi khoa học kỹ thuật:  

- Thi cấp tỉnh: 

+ Năm học 2019 - 2020 có 137 dự án với 228 học sinh dự thi; có 83 dự án 

đạt giải, tỷ lệ 60,58%; trong đó có 04 giải nhất, 12 giải nhì, 20 giải ba, 47 giải 

khuyến khích. 

+ Năm học 2020 - 2021 có 180  dự án với 328 học sinh dự thi, có 81 dự 

án đạt giải, tỷ lệ 45%; trong đó 04 giải nhất, 12 giải nhì, 26 giải ba, 39 giải 

khuyến khích. 

+ Năm học 2021 - 2022 có 176  dự án với 322 học sinh dự thi, có 84 dự 

án đạt giải, tỷ lệ 47,7%; trong đó 05 giải nhất, 10 giải nhì, 26 giải ba, 43 giải 

khuyến khích. 

+ Năm học 2022 – 2023 có 200  dự án với 322 học sinh dự thi, có 79 dự 

án đạt giải, tỷ lệ 39,5%; trong đó 04 giải nhất, 08 giải nhì, 22 giải ba, 44 giải 

khuyến khích.  

- Thi cấp quốc gia:  

+ Năm học 2019 - 2020 có 02 dự án với 04 học sinh dự thi, có 01 dự án 

của 02 học sinh đạt giải tư. 

+ Năm học 2020 - 2021 có 02 dự án với 04 học sinh dự thi, có 02 dự án 

của 04 học sinh đạt giải tư. 

+ Năm học 2021 – 2022 có 02 dự án với 04 học sinh dự thi, không có dự 

án đạt giải. 

+ Năm học 2022- 2023: có 02 dự án với 04 học sinh dự thi vào tháng 3 

năm 2023. 

đ) Thi khởi nghiệp, sáng tạo: 

- Thi cấp tỉnh: 

+ Năm học 2021 - 2022 có 55 dự án dự thi, có 29 dự án đạt giải, tỷ lệ 

52,7%; trong đó 02 giải nhất, 04 giải nhì, 07 giải ba, 16 giải khuyến khích. 

+ Năm học 2022 - 2023 có 106 dự án dự thi, có 52 dự án đạt giải, tỷ lệ 

49,05%; trong đó 02 giải nhất, 10 giải nhì, 15 giải ba, 25 giải khuyến khích.  

- Thi cấp quốc gia:  

+ Năm học 2018 - 2019 có 02 dự án dự thi. 

+ Năm học 2019 - 2020 có 02 dự án dự thi. 

+ Năm học 2020 - 2021 có 02 dự án dự thi. 

+ Năm học 2021 - 2022 có 02 dự án dự thi, có 01 dự án đạt giải khuyến 

khích. 

+ Năm học 2022- 2023: có 05 dự án dự thi vào tháng 3 năm 2023. 

e) Thi thiết kế bài giảng điện tử 

- Thi cấp tỉnh: 
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+ Năm học 2021 - 2022 có 665 bài giảng dự thi, có 198 bài giảng đạt giải, 

tỷ lệ 29,8%; trong đó 27 giải nhất, 36 giải nhì, 57 giải ba, 78 giải khuyến khích. 

- Thi cấp quốc gia: không có giải. 

f) Thi học sinh giỏi: 

- Thi học sinh giỏi cấp tỉnh trung học cơ sở: 

+ Năm học 2019 - 2020 có 928 học sinh dự thi; có 450 học sinh đạt giải, tỷ lệ 

48,49%; trong đó có 14 giải nhất, 69 giải nhì, 135 giải ba, 232 giải khuyến khích. 

+ Năm học 2020 - 2021 có 1154  học sinh dự thi, có 527 học sinh đạt giải, tỷ 

lệ 45,67%; trong đó 25 giải nhất, 121 giải nhì, 150 giải ba, 231 giải khuyến khích. 

+ Năm học 2021 – 2022 có 1301 học sinh dự thi, có 778 học sinh đạt giải, tỷ 

lệ 59,8%; trong đó 39 giải nhất, 152 giải nhì, 245 giải ba, 342 giải khuyến khích.  

- Thi học sinh giỏi cấp tỉnh trung học phổ thông 

+ Năm học 2019 - 2020 có 850 học sinh dự thi; có 376 học sinh đạt giải, tỷ lệ 

44,24%; trong đó có 14 giải nhất, 67 giải nhì, 112 giải ba, 183 giải khuyến khích. 

+ Năm học 2020 - 2021 có 1332  học sinh dự thi, có 666 học sinh đạt giải, tỷ 

lệ 50%; trong đó 32 giải nhất, 129 giải nhì, 228 giải ba, 277 giải khuyến khích. 

+ Năm học 2021 – 2022 có 1665 học sinh dự thi, có 994 học sinh đạt giải, tỷ 

lệ 59,7%; trong đó 51 giải nhất, 200 giải nhì, 273 giải ba, 470 giải khuyến khích.  

- Thi học sinh giỏi quốc gia:  

+ Năm học 2019 - 2020 có 54 học sinh dự thi, có 13 học sinh đạt giải (1 

giải nhì, 3 giải ba, 9 giải khuyến khích) 

+ Năm học 2020 - 2021 có 54 học sinh dự thi, có 15 học sinh đạt giải (2 

giải nhì, 6 giải ba, 7 giải khuyến khích).  

+ Năm học 2021 – 2022 có 52 học sinh dự thi, có 8 học sinh đạt giải (3 

giải nhì, 2 giải ba, 3 giải khuyến khích). 

g) Kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông:  

- Năm học 2019 – 2020 tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 95,74%;  

- Năm học 2020 – 2021 tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 98,35%;  

- Năm học 2021 – 2022 tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 99,61%. 

 h) Các cuộc thi khác: Năm học 2021-2022: Tổ chức sân chơi Trạng 

Nguyên Tiếng Việt dành cho học sinh Tiểu học cấp tỉnh. Kết quả: Tổng số học 

sinh tham gia: 2.418 học sinh; số học sinh đạt giải 802 học sinh, trong đó: Giải 

nhất: 73 (9,1%); Giải nhì: 174 (21,7%); Giải ba: 222 (27,68%); Giải khuyến 

khích: 333 (41,52%).  

2. Kết quả thực hiện chính sách 

2.1. Tổng kinh phí thực hiện năm học 2020 - 2021:  34.317.316.000 đồng.  

( có biểu chi tiết kèm theo).  
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2.2. Công tác quản lý, cấp phát kinh phí chi trả đầy đủ, đúng đối tượng, 

nguyên tắc quản lý tài chính, cơ bản kịp thời, đảm bảo công khai, minh bạch.  

III. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA NGHỊ QUYẾT 124/2019/NQ-

HĐND 

Đối tượng chịu tác động trực tiếp của chính sách là học sinh, học viên 

đang học tập, rèn luyện tại các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ 

thông, trường phổ thông; học sinh sinh viên, học sinh vào học tại các trường cao 

đẳng, trung cấp của tỉnh; học sinh, sinh viên trúng tuyển vào các trường đại học, 

cao đẳng, trung cấp. 

Các cấp quản lý giáo dục; giảng viên, giáo viên đang công tác tại các 

trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường phổ 

thông; trường cao đẳng, trường trung cấp của tỉnh; phụ huynh học sinh. Đối tượng 

chịu trách nhiệm thực hiện chính sách là cơ quan tài chính, cơ quan quản lý giáo 

dục, cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh, giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh 

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

1. Ưu điểm 

 Chính sách được ban hành góp phần tăng tỷ lệ thu hút học sinh trong độ 

tuổi ra lớp, tạo phong trào thi đua dạy và học tập của giáo viên, học sinh, sinh 

viên. Khắc phục tình trạng học sinh ngồi nhầm lớp, nhất là học sinh dân tộc 

vùng sâu vùng xa. Tỷ lệ học sinh dân tộc, học sinh dân tộc thiểu số của tỉnh đạt 

thành tích học tập được khen thưởng hàng năm tăng lên so với năm trước. Chất 

lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo tăng lên, chất lượng đào tạo trong các cơ sở 

đào tạo của tỉnh tăng lên, góp phần tạo bình đẳng trong tiếp cận giáo dục, đào 

tạo, giảm bớt khó khăn cho đối tượng nghèo, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân 

tộc; góp phần tạo nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh 

tế - xã hội của tỉnh trong những năm tới.  

Chất lượng đội ngũ giảng viên, giáo viên các cấp nâng lên, đáp ứng đổi 

mới chương trình sách giáo khoa 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 của tỉnh.  

2. Hạn chế, khó khăn 

Kinh phí hàng năm chi cho giáo dục tăng; công tác quản lý, chỉ đạo của 

các cơ quan quản lý giáo dục, trường học, sở đào tạo tăng lên, vất vả hơn; việc 

thực hiện chế độ chính sách cho đối tượng thụ hưởng đòi hỏi ngày càng kịp thời, 

đầy đủ, chặt chẽ hơn. Tình hình thế giới có nhiều biến động do dịch bệnh 

COVID-19 và cuộc chiến giữa Cộng hòa Liên bang Nga và UCRAINA làm cho 

giá cả thị trường biến động nâng cao. Biên chế dành cho giáo dục thực hiện 

chương trình phổ thông mới thiếu nhiều do không có biên chế, nguồn tuyển; 

thêm nữa cho biến động của cơ chế thị trường nên một bộ phận giáo viên bỏ 

nghề đi tìm việc làm khác có thu nhập cao hơn với một số nguyên nhân chủ yếu: 

Đội ngũ nhà giáo chịu rất nhiều áp lực của xã hội, lương dành cho đội ngũ nhà 

giáo chưa đủ đáp ứng nhu cầu cuộc sống ngày càng cao của xã hội, thấp hơn rất 
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nhiều so với các ngành nghề khác; các chính sách dành cho giáo dục chậm thay 

đổi và chưa theo kịp sự biến động của xã hội. 

3. Những tác động của Nghị quyết 124 

3.1. Tác động về mặt kinh tế 

- Tăng tỷ lệ thu hút học sinh trong độ tuổi ra trường lớp, nhất là học sinh 

vùng sâu, vùng xa, tạo môi rường học tập thân thiện, phong trào thi đua học tập 

của học sinh, giáo viên trong các cơ sở giáo dục trong tỉnh, tạo cơ hội cho giáo 

dục và đào tạo Sơn La ngày càng phát triển. Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo 

dục, đào tạo, đặc biệt là học sinh người dân tộc thiểu số. Số lượng học sinh đạt 

thành tích cao trong học tập ngày càng tăng, 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, tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho tỉnh. Duy trì vững chắc và 

nâng cao kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, THCS, phân luồng sau THCS, 

THPT; nâng cao tỷ lệ, chất lượng đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh.   

- Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, giáo viên các cấp, đáp ứng đổi 

mới chương trình sách giáo khoa 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.  

3.2. Tác động về mặt xã hội 

- Thể hiện sự quan tâm của đảng, nhà nước, cấp cấp ủy chính quyền các 

cấp đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, chăm lo giáo dục đồng bào dân tộc 

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

- Tạo động lực cho phong trào thi đua dạy và học, nghiên cứu khoa học 

trong toàn tỉnh; khắc phục tình trạng học sinh bỏ học, học sinh thất học; cha mẹ 

học sinh quan tâm nhiều hơn đến việc học tập của con cái, tạo điều kiện để con 

em có điều kiện học tập tốt nhất, phát triển tài năng. 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. Góp phần tạo nguồn nhân lực có chất lượng, cơ hội 

kiếm việc làm thu nhập ổn định của thanh niên, người lao động tăng lên, góp 

phần từng bước giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.  

- Đối tượng học sinh, sinh viên đang học tại các trường cao đẳng, trung cấp 

của tỉnh nếu không được hỗ trợ học tập từ chính sách của trung ương phải đóng học 

phí, chi phí ăn ở học tập trong quá trình tham gia học tập tại trường. Trong điều kiện 

hiện nay đối với học sinh dân tộc khi gia đình chưa có khả năng kinh tế để trang trải 

cho cho con em học tập (chi phí mỗi năm khoảng trên 20 triệu đồng/học sinh). 

Trường hợp những học sinh, sinh viên này không được hỗ trợ kinh phí từ ngân sách 

của tỉnh sẽ gây áp lực khó khăn về kinh tế cho gia đình học sinh, các nhà trường 

không thể duy trì chỉ tiêu tuyển sinh, duy trì học sinh đang học tại trường, không tạo 

cơ hội bình đẳng trong tiếp cận giáo dục và đào tạo cho các đối tượng này.   

3.3. Tác động vể giới 

- Tăng tỷ lệ trẻ em gái ra trường lớp học tập, tạo môi trường thuận lợi thu 

hút trẻ em gái trong độ tuổi, nhất là trẻ em gái dân tộc ra trường lớp học tập, tạo 
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điều kiện để học sinh nữ phát triển trí tuệ, tài năng; đảm bảo sự công bằng, bình 

đẳng về giới trong giáo dục và đào tạo. Góp phần khắc phục tình trạng trẻ em nữ 

phải tham gia lao động sớm, tình trạng tảo hôn vùng đồng bào dân tộc. 

3.4. Tác động của 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. 

3.5. 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, trường học, cơ sở giáo dục và đào tạo.  

HĐND tỉnh tiếp tục cụ thể hóa chính sách của địa phương cho phát triển 

giáo dục và đào tạo phù hợp với pháp luật, điều kiện kinh tế - xã hội địa phương. 

III. KHẢO SÁT THỰC TRẠNG QUAN HỆ XÃ HỘI LIÊN QUAN 

ĐẾN XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH 

1. Sở Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện khảo sát tại 13 trường THPT, 

THPT Chuyên và các trường Phổ thông dân tộc Nội trú, đối tượng liên quan trong 

phạm vi toàn tỉnh, tham khảo ý kiến của các cấp chính quyền địa phương, một số 

phụ huynh học sinh. Kết quả khảo sát, đánh giá tính ưu việt của chính sách và cần 

thiết tiếp tục thực hiện chính sách góp phần cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và 

đào tạo trong trường THPT Chuyên và các trường Phổ thông dân tộc Nội trú.  

2. Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện chính sách, đã có những 

bất cập cần giải quyết: 

2.1. Cần sắp xếp lại các danh mục cho gọn, chỉnh sửa câu chữ cho phù hợp 

với các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành. 

2.2. Cần loại bỏ các danh mục chưa thực sự quan trọng để dành nguồn kinh 

phí cho các danh mục khác thiết thực hơn. 

2.3. Cần điều chỉnh bổ sung các danh mục quan trong để tăng khuyến khích cán 

bộ quản lý giáo viên và học sinh/học viên phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục. 

2.4. Định mức chi hỗ trợ cần thay đổi cho phù hợp các văn bản mới của 

Nhà nước và Chính phủ, phù hợp theo quy luật nền kinh tế thị trường. 

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

Sở Giáo dục và Đào tạo kính đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban 

hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Nghị quyết số 124/2019/NQ-

HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành chính sách 

khuyến khích nâng cao chất lượng dạy và học trong hoạt động giáo dục và đào 

tạo tỉnh Sơn La. Cụ thể: 

- Giao Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu xây dựng Nghị quyết sửa đổi, 

bổ sung, điều chỉnh Nghị quyết số 124/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách khuyến khích nâng cao chất lượng dạy và 

học trong hoạt động giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La. 
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Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 124/2019/NQ-

HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành chính sách 

khuyến khích nâng cao chất lượng dạy và học trong hoạt động giáo dục và đào 

tạo tỉnh Sơn La./.  

 
Nơi nhận: 

- UBND tỉnh; 
- Ban VHXH, HĐND tỉnh;  

- Ban Giám đốc, Phòng KHTC, ĐTGDTX; 

- Lưu: VT, GDTrH&GDTX-GDTX, Th. 15 bản 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Tiến Quân   



 

Biểu số 01 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN VIỆC HỖ TRỢ ĐỐI VỚI HỌC SINH, HỌC VIÊN  

CÁC CẤP HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 

  

   

Đơn vị tính: 1.000 đồng 

STT Nội dung hỗ trợ 

Số người 

được hỗ 

trợ 

Nhu cầu  

kinh phí 

Kinh phí  

đã giao 

Kinh phí  

đã chi trả 

Kinh phí  

còn thiếu  

  TỔNG CỘNG 70.556 76.253.078 70.835.308 67.649.208 5.417.770 

I 
Hỗ trợ cho học sinh đạt giải qua các kỳ 

thi chọn học sinh giỏi các cấp 
6.539 3.569.500 3.364.450 3.237.550 205.050 

1 Cấp huyện 4.279 2.258.700 2.219.550 2.134.850 39.150 

2 Cấp tỉnh 2.258 1.298.800 1.132.900 1.090.700 165.900 

3 Cấp quốc gia 
2 

                     

12.000  

                   

12.000  

                        

12.000  0 

4 Cấp quốc tế           

II 

Hỗ trợ cho học sinh đạt giải qua các kỳ 

thi khác do Bộ Giáo dục - Đào tạo tổ 

chức?  

64.017 72.683.578 67.470.858 64.411.658 5.212.720 

1 
Thi khoa học kỹ thuật cho học sinh trung 

học 
590 180.300 172.300 160.500 8.000 

1.1 Cấp huyện 303 73.300 70.900 63.500 2.400 

1.2 Cấp tỉnh 285 106.400 100.800 96.400 5.600 
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1.3 Cấp quốc gia 2 600 600 600 0 

2 
Thi khoa học kỹ thuật cho học sinh trung 

học 
31 10.800 7.200 7.200 3.600 

2.1 Cấp huyện           

2.2 Cấp tỉnh 31 10.800 7.200 7.200 3.600 

2.3 Cấp quốc gia           

3 

  

Thi quốc phòng - an ninh cho học sinh 

trung học phổ thông 
31 8.900 8.900 8.900 0 

3.1 Cấp huyện           

3.2 Cấp tỉnh 31 8.900 8.900 8.900 0 

3.3 Cấp quốc gia           

4 
Đạt thành tích cao trong học tập, rèn 

luyện 
62.919 71.282.328 66.081.208 63.033.808 5.201.120 

4.1 Cả cấp học 23.913 47.068.800 44.754.180 41.742.280 2.314.620 

  Cấp tiểu học 12.323 18.484.500 18.484.500 17.833.100 0 

  Cấp trung học cơ sở 8.451 19.437.300 18.910.880 16.824.780 526.420 

  Cấp trung học phổ thông 3.139 9.147.000 7.358.800 7.084.400 1.788.200 

4.2 Từng năm học 39.006 24.213.528 21.327.028 21.291.528 2.886.500 

  Cấp tiểu học 23.344 14.998.500 12.727.800 12.727.800 2.270.700 

  Cấp trung học cơ sở 13.214 7.751.828 7.397.828 7.397.828 354.000 
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  Cấp trung học phổ thông 2.448 1.463.200 1.201.400 1.165.900 261.800 

5 Đối với học sinh trường THPT Chuyên 315 425.250 425.250 425.250 0 

5.1 Hỗ trợ sinh hoạt phí theo thời gian ở nội trú. 
315 425.250 425.250 425.250 0 

5.2 
Hỗ trợ chi phí học tập theo thời gian ở nội 

trú và được ưu tiên sắp xếp chỗ ở nội trú 
  

        

5.3 Học bổng học tập           

6 

Đối với học sinh THPT, trường THPT 

Chuyên và PTDT nội trú đạt giải trong 

kỳ thi học sinh giỏi 

131 
                   

776.000  

                 

776.000  

                      

776.000  

                                  

-    

6.1 
Học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh 

giỏi 
23 128.000 128.000 128.000 

0 

6.2 
Học sinh tham gia bồi dưỡng đội tuyển dự 

thi các kỳ thi chọn học sinh giỏi 
54 405.000 405.000 405.000 

0 

6.3 
Học sinh tham gia bồi dưỡng đội tuyển dự 

thi kỳ thi chọn học sinh giỏi 
54 243.000 243.000 243.000 

0 
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Biểu số 02 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN VIỆC HỖ TRỢ ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN HỌC TẬP  

TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC 

  
   

Đơn vị tính: 1.000 đồng 

STT Nội dung hỗ trợ 

Số người 

được hỗ 

trợ 

Nhu cầu  

kinh phí 

Kinh phí 

 đã giao 

Kinh phí  

đã chi trả 

Kinh phí  

còn thiếu  

I 

Khuyến khích một lần cho HSSV trúng tuyển đại 

học, cao đẳng, trung cấp Là người dân tộc Mông, 

Dao, Khơ Mú, La Ha, Kháng, Xinh Mun, Lào; con 

liệt sỹ; con thương binh hạng 1/4 có hộ khẩu 

thường trú tại tỉnh Sơn La. 

74 
          

157.000  

        

157.000  

        

157.000  
                        

1 
  

Trúng tuyển đại học 
33 

            

99.000  

          

99.000  

          

99.000    

2 
  

Trúng tuyển cao đẳng 
17 

            

34.000  

          

34.000  

          

34.000    

3 
  

Trúng tuyển trung cấp 
2 

              

2.000  

             

2.000  

            

2.000    

4 Khuyến khích thêm học sinh là nữ  22 
            

22.000  

          

22.000  

          

22.000    

II 

Khuyến khích học tập HSSV có hộ khẩu thường trú 

tại tỉnh Sơn La học các trường cao đẳng, trung cấp 

của tỉnh.  

14 
              

46.000  

            

31.000  

            

31.000  

  

1 Là người dân tộc thiểu số         
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2 
Có hộ khẩu thường trú ở các xã, bản thuộc vùng có 

điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 
14 

              

46.000  

            

31.000  

            

31.000  
  

3 
Là người dân tộc Mông, Dao, Kháng, Khơ Mú, Sinh 

Mun, Lào. 
          

4 

Khuyến khích thêm học sinh trúng tuyển vào học 

chuyên ngành Múa, Âm nhạc, Hội họa tại trường 

Trung cấp Văn hóa - Nghệ thuật và Du lịch của tỉnh 
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Biểu số 3 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN HỖ TRỢ ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN, GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 

  
   

Đơn vị tính: 1.000 đồng 

STT Nội dung hỗ trợ 
Số người được hỗ 

trợ 

Nhu cầu 

 kinh phí 

Kinh phí  

đã giao 

Kinh phí  

đã chi trả 

Kinh phí 

 còn thiếu  

  Tổng cộng 11.698      11.982.075   10.147.205        9.935.805       1.747.370  

I 

Giảng viên, giáo viên được công 

nhận là giáo viên dạy giỏi qua 

các kỳ thi 

2.054        3.434.500     2.766.300        2.474.300          668.200  

1 

Giáo viên các trường trung học 

phổ thông; giảng viên các trường 

cao đẳng, trung cấp dạy giỏi cấp 

trường được chọn đi dự thi giáo 

viên dạy giỏi cấp tỉnh. 

47             64.000          60.800             60.800              3.200  

2 

Giáo viên các trường mầm non, 

tiểu học, trung học cơ sở dạy giỏi 

cấp huyện, thành phố. 

1.767        2.650.500     1.994.500        1.702.500          656.000  

3 
Giảng viên, giáo viên dạy giỏi cấp 

tỉnh 
240           720.000        711.000           711.000              9.000  

4 
Giảng viên, giáo viên dạy giỏi cấp 

Quốc gia 
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II 

Giáo viên trực tiếp giảng dạy bộ 

môn có học sinh đạt giải qua kỳ 

thi chọn học sinh giỏi từ cấp 

huyện trở lên. Tính theo số học 

sinh đạt giải 

3.406        1.925.500     1.695.000        1.695.000          230.500  

1 Cấp huyện 1.825           733.400        648.300           648.300            85.100  

2 Cấp tỉnh 1.564        1.058.300        916.900           916.900          141.400  

3 Cấp quốc gia 17           133.800        129.800           129.800              4.000  

4 Cấp quốc tế           

III 

Giáo viên trực tiếp ôn luyện cho 

đội tuyển tham dự kỳ thi chọn 

học sinh giỏi các cấp 

5.466        6.013.475     5.176.005        5.256.605          749.970  

1 Thù lao ôn luyện 1045        4.219.495     3.503.925        3.591.425          628.070  

1.1 
Giáo viên tại các trường trung học 

phổ thông, các phòng giáo dục 
370        1.232.750     1.189.370        1.189.370            43.380  

1.2 

Giáo viên trường THPT, trường 

THPT Chuyên và các trường 

PTDTNT 

675        2.986.745     2.314.555        2.402.055          584.690  

1.3 Chuyên gia                           -    

2 

Giáo viên trực tiếp ôn luyện từng 

bộ môn có học sinh đạt giải qua kỳ 

thi chọn học sinh giỏi từ cấp 

huyện trở lên (tính theo số học 

sinh đạt giải) 

4.421        1.793.980     1.672.080        1.665.180          121.900  

2.1 Cấp huyện 2.353           683.980        634.080           634.080            49.900  

2.2 Cấp tỉnh 2.043           974.000        902.000           895.100            72.000  

2.3 Cấp quốc gia 25 136.000 136.000 136.000                   -    

2.4 Cấp quốc tế           
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IV 

Giáo viên hướng dẫn có học sinh 

đạt giải tại cuộc thi nghiên cứu 

khoa học kỹ thuật cho học sinh 

trung học. Tính theo số học 

sinh đạt giải. 

508           301.100        262.400           262.400            38.700  

1 Cấp huyện 248           104.600          78.800             78.800            25.800  

2 Cấp tỉnh 259           195.500        182.600           182.600            12.900  

3 Cấp quốc gia 1 1.000 1.000 1.000 0 

4 Cấp quốc tế           

V 
Giáo viên làm tổng phụ trách 

Đội giỏi 
45             75.000          64.500             64.500            10.500  

1 Cấp huyện 40             60.000          52.500             52.500              7.500  

2 Cấp tỉnh 5             15.000          12.000             12.000              3.000  

3 Cấp quốc gia           

4 Cấp quốc tế           

VI Giáo viên chủ nhiệm giỏi 219           232.500        183.000           183.000            49.500  

1 Cấp huyện 192           192.000        162.000           162.000            30.000  

2 Cấp tỉnh 27             40.500          21.000             21.000            19.500  

3 Cấp quốc gia           

4 Cấp quốc tế           
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