
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KON RẪY 
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Số:            /UBND-VX 

V/v tăng cường điều kiện đảm 

bảo thực hiện hiệu quả chất 

lượng giáo dục mầm non, phổ 

thông trên địa bàn huyện 

 

Kon Rẫy, ngày       tháng     năm 

        Kính gửi: 

 

 

- Các Phòng: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tài 

nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, Y tế; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
   

  Thực hiện Công văn số 3234/UBND-KGVX ngày 28/9/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh kon Tum về việc tăng cường điều kiện đảm bảo thực hiện hiệu 

quả chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông; Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo  

- Tiếp tục phối hợp, tham mưu triển khai có hiệu quả việc sắp xếp các đơn 

vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện1 

đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, trên cơ sở điều kiện phát triển 

kinh tế - xã hội của địa phương, tham mưu UBND huyện có giải pháp quy 

hoạch phát triển quy mô trường lớp, đội ngũ nhà giáo đảm bảo huy động có hiệu 

quả học sinh ra lớp, tổ chức dạy học 2 buổi/ngày đối với mầm non và tiểu học, 

trong đó chú trọng phát triển trường lớp mầm non nhằm nâng cao tỷ lệ huy động 

trẻ nhà trẻ ra lớp. 

- Tiếp tục phối hợp tham mưu triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy 

ban nhân dân tỉnh tại các Văn bản: số 2791/UBND-NC ngày 25 tháng 8 năm 

2022 về việc triển khai Công văn số 3887/BNV-TCBC ngày 12 tháng 8 năm 

2022 của Bộ Nội vụ; số 2801/UBND-NC ngày 25 tháng 8 năm 2022 về việc 

triển khai tuyển dụng biên chế giáo viên mầm non, phổ thông theo Quyết định 

số 72-QĐ/TW ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị2; tham mưu việc ưu 

tiên tuyển dụng và bố trí giáo viên đảm bảo dạy học 2 buổi/ngày đối với cấp học 

mầm non và phổ thông thuộc phạm vi quản lý. 

- Tổ chức tham mưu thực hiện hiệu quả các nội dung được quy định tại 

Nghị định số 24/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy 

định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông 

công lập và Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về chính sách phát triển giáo dục mầm non. 

                   
1 Thực hiện Chương trình số 53-CTr/TU ngày 21 tháng 02 năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; 

Kế hoạch số 3732/UBND-KTTH ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về sắp xếp giai đoạn 2 

(2021-2025) và giai đoạn 3 (2025-2030). 
2 Về biên chế các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và các tỉnh 

ủy, thành ủy, đảng ủy khối trực thuộc Trung ương giai đoạn 2022-2026. 
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- Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra các cơ sở giáo dục về việc 

thực hiện các quy định về quản lý thu, chi tài chính, các khoản thu trong trường 

học, đảm bảo công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận giữa nhà trường, đội ngũ 

cán bộ quản lý, viên chức và cha mẹ học sinh đối với các khoản thu dịch vụ 

phục vụ hỗ trợ theo quy định hiện hành trong phạm vi quản lý, tuyệt đối không 

để phát sinh các khoản thu ngoài quy định, gây bức xúc trong cha mẹ học sinh 

và xã hội; đề nghị xử lý nghiêm trách nhiệm hiệu trưởng nhà trường để xảy ra 

tình trạng lạm thu cũng như thu chi không đúng quy định; kiểm tra việc lựa 

chọn sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và việc quản 

lý, sử dụng xuất bản phẩm tham khảo tại các cơ sở giáo dục. 

- Tham mưu tổ chức thực hiện kịp thời hiệu quả các chính sách hỗ trợ cho 

nhà trường, giáo viên, học sinh; chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ xây dựng củng cố 

và nhân rộng mô hình bán trú dân nuôi tại các địa phương nhằm huy động có 

hiệu quả học sinh ra lớp, duy trì chuyên cần; có phương án hỗ trợ sách giáo 

khoa cho các đối tượng học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học 

sinh vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bảo đảm đầy đủ, thuận lợi cho 

học sinh học tập. 

- Tham mưu đảm bảo các điều kiện về đội ngũ nhà giáo, tài chính, cơ sở 

vật chất, thư viện và thiết bị dạy học dành cho các cơ sở giáo dục; phối hợp 

tham mưu bảo đảm mức chi tối thiểu 20% ngân sách địa phương cho giáo dục 

theo quy định của Luật Giáo dục 2019 và Quyết định số 30/2021/QĐ-TTg ngày 

10 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ3; tham mưu, đề xuất việc bố trí 

ngân sách địa phương, thực hiện lồng ghép các Chương trình mục tiêu quốc gia 

và các đề án, dự án đã được phê duyệt để tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy 

học thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông theo lộ trình quy định 

để duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục và thực hiện các mục tiêu giáo 

dục theo quy định của Luật Giáo dục 2019. 

- Phối hợp với Phòng Y tế, UBND các xã, thị trấn chuẩn bị đầy đủ các 

điều kiện để chủ động phòng, chống và ứng phó hiệu quả với thiên tai, dịch 

bệnh, hoàn thành kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em, 

học sinh đúng tiến độ; tham mưu bố trí nhân viên y tế trường học theo quy định.  

- Rà soát, tham mưu UBND huyện bố trí quỹ đất cho các đơn vị trường 

trực thuộc gắn với kế hoạch phát triển quy mô trường lớp và kế hoạch phát triển 

kinh tế, xã hội của địa phương4. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, theo dõi, đôn đốc 

việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được UBND huyện giao, báo 

cáo kết quả về UBND huyện để chỉ đạo; rà soát các chính sách liên quan đến 

giáo dục và đào tạo, kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân huyện trình cấp có 

thẩm quyền theo quy trình, quy định. 

                   
3 Về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách 

nhà nước năm 2022. 
4 Thông báo số94/TB-UBND, ngày 6/9/2022 của UBND, Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND 

huyện tại buổi giao ban tuần ngày 6/9/2022 
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2. Phòng Nội vụ 

- Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Ủy ban 

nhân dân tỉnh tại các Văn bản: Số 2791/UBND-NC ngày 25 tháng 8 năm 2022 

về việc triển khai Công văn số 3887/BNV-TCBC ngày 12 tháng 8 năm 2022 của 

Bộ Nội vụ; số 2801/UBND-NC ngày 25 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc triển khai tuyển dụng biên chế giáo viên mầm non, phổ thông theo 

Quyết định số 72-QĐ/TW ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị. 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo theo dõi việc thực hiện 

công tác tuyển dụng số lượng người làm việc được giao nhưng chưa tuyển dụng 

và bổ sung của các đơn vị trường học5; tăng cường công tác kiểm tra việc sử 

dụng số lượng người làm việc được giao tại các đơn vị trường học. 

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

Chủ trì, phối hợp phòng Giáo dục và Đào tạo, các phòng, ban chuyên 

môn và UBND các xã, thị trấn tham mưu UBND huyện rà soát, bổ sung hoặc 

điều chỉnh Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất trình UBND tỉnh phê duyệt nhằm 

đáp ứng nhu cầu đến trường của trẻ em mầm non, học sinh phổ thông. 

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Chủ trì, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan, đơn vị 

liên quan tham mưu việc xem xét, bố trí kinh phí sự nghiệp giáo dục triển khai 

thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ theo quy định của 

Luật ngân sách nhà nước và phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa 

phương hàng năm theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành; tham mưu thực 

hiện bảo đảm mức chi tối thiểu 20% ngân sách địa phương cho giáo dục theo 

quy định của Luật Giáo dục 2019 và Quyết định số 30/2021/QĐ-TTg ngày 10 

tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ. 

5. Phòng Y tế 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ sở giáo dục và các cơ quan, đơn vị, địa 

phương liên quan chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống và ứng phó 

hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh; tiếp tục chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, vận 

động cha mẹ học sinh cho con em tham gia tiêm chủng; đồng thời đẩy nhanh 

tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều cơ bản cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi 

và tiêm liều nhắc lại cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi; khẩn trương hoàn thành chiến 

dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn huyện trong thời gian sớm nhất 

6. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với các phòng ban, đơn vị trường 

đóng chân trên địa bàn để thực hiện đảm bảo các nội dung thực hiện hiệu quả 

chất lượng giáo dục trên địa bàn; phối hợp tham mưu bố trí quỹ đất gắn với định 

hướng phát triển quy mô trường lớp phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - 

xã hội của địa phương; đảm bảo công tác phòng chống dịch, đẩy nhanh tiến độ 

                   
5 Theo Quyết định số 72-QĐ/TW ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị. 
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tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn phụ trách. 

 Yêu cầu các phòng ban, cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên (t/h);  

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Đinh Thị Hồng Thu 
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