
      UBND HUYỆN PHÚ TÂN    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /BC-PGDĐT Phú Tân, ngày 19 tháng 10 năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Kết quả triển khai thực hiện một số nội dung trên lĩnh vực  

giáo dục và đào tạo phục vụ Đoàn giám sát của HĐND tỉnh 

   

 Kính gửi: Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau 

 

Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-HĐND ngày 04/10/2022 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về việc khảo sát kết quả triển khai thực hiện một số nội dung trên 

lĩnh vực giáo dục và đạo tạo trên địa bàn tỉnh Cà Mau; 

Căn cứ tình hình thực tế và kết quả thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm 

của ngành, Phòng Giáo dục và Đào tạo Phú Tân báo cáo nội dung cơ bản liên 

quan đến lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, cụ thể như sau: 

I. Số liệu cơ bản năm học 2022-2023 (tháng 10/2022)  

1. Quy mô trường lớp, học sinh  

* Tổng số trường  : 39 trường, trong đó:  

- Mẫu giáo   : 10 trường 

- Tiểu học   : 17 trường 

- Trung học cơ sở  : 12 trường 

* Tổng số lớp  : 514 lớp, trong đó: 

- Mẫu giáo   : 75 

- Tiểu học   : 309 

- Trung học cơ sở  : 130 

* Tổng số học sinh: : 16.366 em, trong đó: 

- Mẫu giáo   : 2.140 

- Cấp Tiểu học  : 9.286 

- Cấp THCS   : 4.940 

2. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên 

- Phòng GDĐT  : 07, trong đó: 

+ Lãnh đạo   : 03 

+ Chuyên viên  : 04    

- Các trường trực thuộc : 1.131, trong đó: 

+ CBQL   : 84 
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+ Giáo viên   : 891 

+ Nhân viên   : 156 

II. Kết quả thực hiện một số mặt công tác 

1. Việc quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản liên quan đến 

nhiệm vụ năm học, Chương trình sách giáo khoa mới và các khoản thu đầu 

năm học 2022-2023   

Phòng GD&ĐT đã thực hiện nghiêm túc việc triển khai các văn bản chỉ 

đạo của các cấp liên quan đến nhiệm vụ năm học, thực hiện Chương trình sách 

giáo khoa mới và các văn bản về thực hiện các khoản thu đầu năm học đến tất cả 

các trường học trực thuộc qua hệ thống ioffice, gmail,… Đồng thời, xây dựng kế 

hoạch và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 của đơn vị, ban 

hành công văn chỉ đạo các trường thực hiện nghiêm quy định về thực hiện các 

khoản thu đầu năm học. 

Phòng GD&ĐT đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2022-

2023, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học đối với từng cấp học và lồng ghép 

trong đợt bồi dưỡng chính trị hè năm 2022. Các trường thực hiện tuyên truyền 

rộng rãi trong phụ huynh học sinh. Chính vì vậy đã nhận được sự đồng thuận 

của giáo viên, học sinh và phụ huynh khi triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 

và thực hiện các quy định, chính sách. 

2. Kết quả thực hiện Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 

10 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau  

a) Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 09 

Sau khi Nghị quyết 09/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh có hiệu lực, 

Phòng GD&Đt đã ban hành Công văn số 1140/PGDĐT ngày 28/12/2022 về việc 

thực hiện Nghị quyết quy định mức thu một số dịch vụ phục vụ hoạt động bán 

trú tại các trường mầm non, phổ thông công lập. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ 

chức họp phụ huynh, triển khai Nghị quyết số 09/2020 thống nhất mức thu theo 

quy định, thực hiện công khai tài chính, bữa ăn, khẩu phần ăn hàng ngày bảo 

đảm chi đúng và đủ các chế độ của giáo viên và học sinh theo quy định. Phòng 

Giáo dục đã tiến hành kiểm tra các hoạt động bán trú trong các cơ sở giáo dục 

định kỳ và có báo cáo theo hồ sơ kiểm tra. 

Tính đến hiện tại huyện Phú Tân có 10 trường mẫu giáo đã thực hiện Nghị 

quyết số 09. Việc quản lý thu, chi, thanh quyết toán được thực hiện theo đúng 

Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau. Việc 

miễn giảm tiền bán trú: thực hiện theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 3. Một 

số trường thực hiện giảm mức thu khoản tiền sinh hoạt.  

Kết quả thu, chi năm học 2021-2022 và 2022-2023:  (Phụ lục kèm theo). 

 b) Thuận lợi trong việc thực hiện Nghị quyết số 09 

Nghị quyết 09 quy định mức thu, chi rõ ràng, thuận lợi cho nhà trường 

trong việc quản lý thu, chi và triển khai đến các bậc phụ huynh. 
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c) Khó khăn trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 09, nguyên nhân 

- Theo quy định tại Điều 3, mục 2 của Nghị quyết, các trường thuộc xã 

thu dịch vụ ăn của trẻ 27.000đ/trẻ/ngày sẽ không đảm bảo chi 3 bữa ăn (1 bữa 

chính và 2 bữa phụ) do các trường ở xã nông thôn, xa khu chợ nên việc cung 

cấp thực phẩm phải qua nhiều trung gian, giá cung cấp thực phẩm cao bằng 

hoặc thậm chí cao hơn so với các địa bàn Thị trấn thuộc huyện.  

- Giá cả thị trường biến động, mức thu chưa được điều chỉnh kịp thời do 

đó việc xây dựng thực đơn đa dạng, đủ dinh dưỡng cho trẻ gặp nhiều khó 

khăn.  

- Trong Nghị quyết 09 thiếu phần thu để chi mua sắm đồ dùng phục vụ vệ 

sinh cho trẻ bán trú tại trường (nước lau sàn, giấy vệ sinh, xà bông rửa tay, xà 

bông giặt quần áo và khăn rửa mặt của trẻ, ....). 

- Khi Nghị định 60/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/08/2021, các đơn 

vị thực hiện song hành Nghị quyết số 09 và Nghị định số 60 nên gặp nhiều khó 

khăn trong việc quản lý về thu, chi trong quá trình tổ chức bán trú (nội dung: 

khấu hao tài sản).  

* Kiến nghị, đề xuất 

Cấp thẩm quyền điều chỉnh mức thu, chi tiền hoạt động bán trú của trẻ kịp 

thời theo thời gian và hướng dẫn cụ thể hơn về mức thu, chi trên cơ sở Nghị 

định 60/2021/NĐ-CP; Bổ sung khoản thu để chi trả tiền thuê nhân công quét 

dọn khu vệ sinh của học sinh, mua mua sắm đồ dùng phục vụ vệ sinh cho trẻ 

bán trú tại trường. 

3. Kết quả thực hiện Chương trình, sách giáo khoa mới  

a) Tổng quan về triển khai thực hiện Chương trình, sách giáo khoa mới:  

Phòng GD&ĐT đã ban hành các công văn, kế hoạch chỉ đạo các trường rà 

soát các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ để tham mưu với các 

cấp quản lý kịp thời, đảm bảo các điều kiện cần thiết cho việc triển khai thực 

hiện chương trình GDPT năm 2018 đối với lớp 1 từ năm học 2020 - 2021 và 

những năm tiếp theo. Đồng thời chỉ đạo các trường thực hiện tốt công tác tuyên 

truyền, quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước tới cán bộ, giáo 

viên, học sinh, phụ huynh và nhân dân về thực hiện Chương trình GDPT 2018. 

Hàng năm, Phòng GD&ĐT thực hiện nghiêm túc công tác tập huấn, bồi 

dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; chỉ đạo thực hiện đúng quy trình 

lựa chọn và đề xuất danh mục sách giáo khoa theo quy định.  

Các trường đã chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường và tổ 

chức thực hiện linh hoạt, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị. 

Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc đổi mới sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên 

cứu bài học; thực hiện đổi mới phương pháp, hình thức dạy học với đổi mới kiểm 

tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh. 

b) Về nguồn nhân lực thực hiện Chương trình, sách giáo khoa mới 
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- Số lượng biên chế được giao: 1.140. 

- Số lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên hiện có: 1.131, trong đó: biên chế: 

1.064, hợp đồng 67. So với biên chế được giao còn thiếu 76 (38 giáo viên, 38 

nhân viên). 

Để triển khai thực hiện chương trình GDPT 2018 theo lộ trình, toàn huyện 

còn thiếu 31 giáo viên, trong đó: 

+ Cấp Tiểu học thiếu 24 giáo viên (02 giáo viên Tiểu học, 18 giáo viên 

môn Tiếng Anh, 04 giáo viên môn Tin học). 

+ Cấp Trung học cơ sở: thiếu 7 giáo viên (02 giáo viên Địa lý, 01 giáo 

viên Lịch sử, 03 giáo viên Tiếng Anh, 01 giáo viên Tin học). 

c) Về cơ sở vật chất, trang thiết bị 

Cơ bản đảm bảo đủ các phòng học, phòng bộ môn theo quy định; có đủ 

bàn ghế cho giáo viên và học sinh. Các lớp 1,2,3 và lớp 6,7 được trang bị đủ tivi, 

máy tính, đường truyền Internet đảm bảo cho công tác quản lý và giảng dạy. 

100% họ sinh có đủ sách giáo khoa phục vụ nhu cầu học tập. 

d) Về Chương trình, nội dung giáo dục theo Chương trình, sách giáo khoa 

mới: đảm bảo tính vừa sức đối với học sinh. 

đ) Đánh giá kết quả đạt được:  

- Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của Lãnh đạo Sở 

GD&ĐT, của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự đồng thuận, quan tâm 

của phụ huynh học sinh, cùng với sự kết hợp chặt chẽ của các ban, ngành.  

- Đội ngũ giáo viên, nhân viên của ngành tâm huyết, nhiệt tình, chuyên 

môn vững vàng, luôn có ý thức tự giác khi tham gia các hoạt động giáo dục. 

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị được quan tâm đầu tư đã tạo điều kiện 

thuận lợi cho việc triển khai thực hiện Chương trình, sách giáo khoa mới. 

e) Khó khăn, hạn chế, nguyên nhân 

- Đồ dùng, thiết bị dạy học chưa được cung ứng kịp thời; thiếu thiết bị 

phòng học bộ môn Ngoại ngữ.  

- Tài liệu giáo dục địa phương ban hành chậm gây khó khăn cho công tác 

dạy và học. 

- Không có nguồn để tuyển số giáo viên Tiếng Anh, Tin học còn thiếu. 

4. Về các khoản thu đầu năm học 

Phòng GD&ĐT triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo việc thực hiện các 

khoản thu trong giáo dục và đào tạo năm học 2022-2023 đến các trường trên địa 

bàn: Công văn số 2153/BGDĐT-KHTC ngày 24/5/2022 của Bộ GDĐT; Công 

văn số 3179/UBND-KGVX ngày 27/5/2022 của UBND tỉnh; Công văn số 

2319/SGDĐT-KHTC ngày 17/8/2022 của Sở GD&ĐT; Công văn số 

2831/SGDĐT ngày 30/9/2022; Công văn số 2802/UBND ngày 17/8/2022 của 
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UBND huyện Phú Tân. Theo đó, các trường thực hiện nghiêm các văn bản  chỉ 

đạo của các cấp về việc thu các khoản đầu năm học. Cụ thể: 

- Học phí: không thu. 

- Bảo hiểm Y tế học sinh: thu 33.525 đồng/học sinh/tháng, tính đến ngày 

30/9/2022, tỷ lệ học sinh tham gia BHYT cấp Tiểu học đạt 97%, cấp THCS đạt 

98,34%. 

- Các khoản tài trợ, quà tặng được các trường tiếp nhận, quản lý và sử 

dụng theo quy định tại Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của 

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. 

- Quỹ Ban đại diện cha mẹ học sinh do Ban đại diện thu trên tinh thần tự 

nguyện của phụ huynh và do Ban đại diện quản lý, sử dụng theo quy định tại 

Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. 

Trên đây là báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Tân về kết 

quả triển khai thực hiện một số nội dung trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo theo 

Kế hoạch số 19/KH-HĐND ngày 04/10/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh./.  

 

Nơi nhận:           KT. TRƯỞNG PHÒNG  

- Ban VH-XH HĐND tỉnh;      PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- UBND huyện;  

- Lãnh đạo, CV PGDĐT;           

- Lưu: VT. 

 

 

       Nguyễn Thị Thúy Chiều 
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