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BẢN TỔNG HỢP, GIẢI TRÌNH, TIẾP THU Ý KIẾN GÓP Ý 

Dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi cho các hoạt động 

triển khai Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”  

trên địa bàn tỉnh Cà Mau 

 
 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau 

 

Thực hiện Công văn số 2760/UBND-KGVX ngày 12/5/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc xây dựng Nghị quyết quy định nội dung và mức chi cho 

các hoạt động triển khai Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” 

trên địa bàn tỉnh Cà Mau. 

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã hoàn thành dự thảo Tờ trình của Ủy 

ban nhân dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định 

nội dung và mức chi cho các hoạt động triển khai Đề án “Xây dựng xã hội học 

tập giai đoạn 2021 – 2030” trên địa bàn tỉnh Cà Mau; để đảm bảo tính pháp lý 

và tính khả thi của Nghị quyết theo quy định, Sở GD&ĐT đã ban hành văn bản 

gửi Sở Tư pháp đề nghị thẩm định hồ sơ đối với 02 dự thảo văn bản nêu trên. 

Theo Báo cáo số 455/BC-STP ngày 20/9/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp 

về việc thẩm định dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi cho các 

hoạt động triển khai Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên 

địa bàn tỉnh Cà Mau, Sở GD&ĐT tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý, cụ 

thể như sau: 

- Về căn cứ ban hành văn bản:  

+ “Tại căn cứ thứ nhất và căn cứ thứ hai: Đề nghị ghi chính xác văn bản 

được áp dụng làm căn cứ ban hành”: đã tiếp thu, hiệu chỉnh theo góp ý. 

+ “Tại căn cứ thứ tư: Bổ sung cụm từ “Bộ trưởng” trước cụm từ “Bộ Tài 

chính ....”, cho phù hợp thẩm quyền ban hành”: đã tiếp thu, hiệu chỉnh theo góp 

ý. 

+ “Đồng thời, bổ sung văn bản áp dụng thực hiện như sau: Thực hiện 

Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính 

phủ Phê duyệt Đề án “xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030”. Vì, liên 

quan đến nội dung quy định cụ thể của văn bản”: đã tiếp thu, hiệu chỉnh theo 

góp ý. 

- “Tại Điều 2 (về đối tượng áp dụng): Cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên 

cứu, hoàn chỉnh theo hướng quy định cụ thể “từng nhóm đối tượng áp dụng” để 

nội dung quy định chặt chẽ. Việc quy định chung chung như dự thảo Nghị quyết 



chưa thể hiện rõ đối tượng áp dụng của văn bản”: đã tiếp thu, hiệu chỉnh theo 

góp ý. 

- Tại Điều 3:  

+ “Các khoản 1, 2, 3, 4, 6: Sau cụm từ “…. nhân dân tỉnh”, đề nghị bổ 

sung từ “Cà Mau” và ghi rõ “ngày, tháng, năm” để nội dung chặt chẽ, chính 

xác hơn”: đã tiếp thu, hiệu chỉnh theo góp ý. 

+ “Tại điểm b, điểm c, khoản 6: Giải trình rõ cơ sở tham mưu xây dựng 

nội dung quy định này để Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định trình Hội 

đồng nhân dân tỉnh”: Sở GD&ĐT giải trình rõ thêm như sau: 

Tại điểm b, khoản 6: Đối với lớp giáo dục tiểu học: Căn cứ Thông tư số 

33/2021/TT-BGDĐT ngày 26/11/2021 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành 

Chương trình Xóa mù chữ, theo phần thứ hai của chương trình Xóa mù chữ, 

chương trình các môn học gồm 05 môn: Tiếng Việt, Toán, Tự nhiên và xã hội, 

Khoa học, Lịch sử và Địa lí; cho nên cần cấp cho mỗi học sinh theo số lượng 

như dự thảo Nghị quyết. 

Đối với lớp phổ cập trung học cơ sở: Căn cứ Thông tư số 36/2021/TT-

BGDĐT ngày 24/12/2021 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Chương trình 

Giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở, theo phần thứ hai chương trình các 

môn học gồm 08 môn: Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân, Lịch sử và Địa lí, 

Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh, Tin học, Công nghệ; cho nên cần cấp cho mỗi 

học sinh theo số lượng như dự thảo Nghị quyết. 

Tại điểm c, khoản 6: tại Công văn số 2810/STC-HCSN ngày 10/8/2022 

của Giám đốc Sở Tài chính đã góp ý: “Chi thắp sáng đối với lớp học xóa mù 

chữ 400.000 đồng/lớp/tháng, Sở Tài chính thống nhất mức chi. Ngoài ra, đề 

nghị bổ sung nội dung “Không quá 9 tháng/năm”; 

Chi mua sổ sách theo dõi quá trình học tập...: Thống nhất mức chi 

300.000 đồng/giáo viên/năm học. Đề nghị bỏ cụm từ “Hoàn thành 01 môn ở 

cùng khối lớp xóa mù chữ”; do đó, Sở GD&ĐT thống nhất tiếp thu và chỉnh sửa 

dự thảo Nghị quyết. 

 + “Tại khoản 7: Đề nghị bỏ. Vì, nội dung quy định không phù hợp, dễ 

phát sinh những vướng mắc”: đã tiếp thu, hiệu chỉnh theo góp ý. 

Sở GD&ĐT báo cáo kết quả tổng hợp và tiếp thu ý kiến góp ý của Sở Tư 

pháp và đã chỉnh sửa hoàn thiện lại dự thảo trình Ủy ban nhân tỉnh trình Hội 

đồng nhân dân tỉnh xem xét, ban hành./. 
 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở GD&ĐT; 

- Lưu: VT. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Hoàng Dự 
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