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BÁO CÁO 

Kết quả triển khai thực hiện một số nội dung  

trên lĩnh vực giáo  dục và đào tạo  

 

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

tỉnh Cà Mau về việc khảo sát kết quả triển khai thực hiện một số nội dung trên lĩnh 

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

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương, đơn 

vị, Phòng Giáo dục và Đào tạo Cái Nước báo cáo như sau: 

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 

- Các văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện: 

+ Chỉ thị số 1112/CT-BGDĐT ngày 19/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 - 2023;  

+ Công văn số 5770/UBND-KGVX ngày 31/8/2022 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ giải pháp năm học 2022 – 

2023; 

+ Kế hoạch số 2511/KH-SGDĐT ngày 05/9/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo 

Cà Mau về thực hiện phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 - 2023; 

+ Căn cứ Công văn số 2870/UBND ngày 24/8/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân huyện Cái Nước về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ giải pháp năm học 2022 – 

2023. 

+ Các văn bản chỉ đạo về thực hiện Chương trình, sách giáo khoa; 

+ Các văn bản về chưa thực hiện thu học phí, thực hiện các khoản thu đầu năm 

học 2022-2023.  

- Phương thức triển khai, quán triệt: xây dựng kế hoạch, văn bản chỉ đạo, 

triển khai đồng bộ, hiệu quả các văn bản chỉ đạo trong toàn ngành; triển khai trong 

các hội nghị, các cuộc họp của ngành giáo dục; phối hợp UBND các xã, thị trấn 

tuyên truyền trong nhân dân, phụ huynh học sinh về các nội dung liên quan đến 

lĩnh vực giáo dục để người dân hiểu, chia sẻ, đồng thuận, phối hợp với ngành trong 

việc thực hiện các chương trình, kế hoạch giáo dục. 

- Thuận lợi, khó khăn (trong đó đánh giá tính khả thi và bất cập, khó khăn 

vướng mắc trong triển khai quán triệt thực hiện các văn bản…). 
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+ Thuận lợi: Văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành đầy đủ, kịp thời, sát 

thực tiễn; các phần mềm, ứng dụng được sử dụng hiệu quả nên việc triển khai, tiếp 

nhận thông tin nhanh chóng, kịp thời. 

+ Khó khăn: một số địa phương, lãnh đạo trường học chưa quán triệt đầy đủ 

chỉ đạo các cấp nên việc thực hiện đôi lúc chưa phù hợp, kịp thời; một số nội dung 

chưa được chỉ đạo cụ thể ít nhiều gây khó khăn khi thực hiện (các khoản thu trong 

nhà trường). 

- Đánh giá sự đồng thuận của giáo viên, học sinh và phụ huynh trong việc 

thực hiện các quy định, chính sách: giáo viên, học sinh và phụ huynh đồng thuận 

cao trong việc thực hiện các quy định, chính sách, có sự phối hợp thực hiện đồng 

bộ, thông tin phản kịp thời, đầy đủ. 

2. Kết quả thực hiện Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 10 

năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau (trong năm học 2020-2021, 

2021-2022 và 2022-2023) 

- Phòng GD&ĐT triển khai Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 09 

tháng 10 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau đến các trường trên địa 

bàn huyện theo đúng quy định. 

- Kết quả thu, chi năm học 2020-2021; 2021-2022 và 2022-2023: 

* Năm học 2020- 2021:  

+ Tổng thu: 3.156.620.000 đồng. 

+ Tổng chi: 3.157.220.2010 đồng (tiền ăn 2.457.6456.200 đồng; tiền sinh 

hoạt 293.284.000 đồng; tiền hoạt động ngoài chương trình 354.460.000 đồng; chi 

khác 51.820000 đồng). 

* Năm học 2021- 2022: 

 + Tổng thu: 615.873.000 đồng. 

+Tổng chi: 615.888.969 đồng (tiền ăn 457.449.600 đồng; tiền sinh hoạt 

35.024.349 đồng; tiền hoạt động ngoài chương trình 62.152.500 đồng; chi khác 

61.262.520 đồng). 

* Năm học 2022- 2023: 02 tháng. 

+ Tổng thu: 1.636.976.000 đồng. 

+Tổng chi: 1.531.405.028 đồng ( tiền thuế 48.646.600 đồng; tiền ăn 

1.153.130.998 đồng; tiền sinh hoạt 122.808.030 đồng; tiền hoạt động ngoài chương 

trình 170.706.000 đồng; chi khác 36.113.400 đồng). 

(Có phụ lục kèm theo) 

- Việc quản lý thu, chi, thanh quyết toán: Thu, chi đúng quy định, thực hiện 

quyết toán hằng tháng. 

- Việc thực hiện miễn giảm tiền bán trú: theo đúng quy định của Nghị quyết. 

- Thuận lợi trong việc thực hiện Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND: Được 

sự đồng thuận của phụ huynh khi thực hiện công tác bán trú và triển khai Nghị 
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quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 10 năm 2020 của Hội đồng Nhân dân 

tỉnh Cà Mau về Quy định mức thu một số dịch vụ phục vụ hoạt động bán trú tại 

các trường mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh Cà Mau. 

- Khó khăn, bất cập trong việc thực hiện Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND:  

Các trường còn khó khăn trong thực hiện hồ sơ quản lý bán trú do chưa có 

hướng dẫn cụ thể. Cách tính khẩu phần ăn cho trẻ chỉ tính theo cách tính đơn giản 

thực tế, chưa ứng dụng được cách tính khẩu phần ăn hằng ngày theo Thông tư 

28/2016/TT-BGDĐT, ngày 30/12/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Nhiều tường chưa thực hiện được hóa đơn điện tử, chỉ có hóa đơn bán lẻ và 

bảng kê khi mua thực phẩm phục vụ công tác bán trú.  

Một số ít phụ huynh đóng tiền ăn bán trú rất chậm so với quy định, gây khó 

khăn cho việc thu- chi.  

- Nguyên nhân:  

Khi thực hiện dịch vụ bán trú, do nhiều trường ở nông thôn, khó tìm được 

các cơ sở kinh doanh có sử dụng hóa đơn điện tử. 

Một số phụ huynh đi làm ăn xa, gửi con cho ông bà nên việc phối hợp trong 

chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ còn chậm.  

- Kiến nghị, đề xuất: Hội đồng nhân dân tỉnh cần xem xét có chế độ cho giáo 

viên dạy học bán trú; Sở GD&ĐT phối hợp các cơ quan liên quan tập huấn và 

hướng dẫn thực hiện công tác bán trú cho các đơn vị trường học. 

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

- Triển khai nghiêm túc các văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình, sách 

giáo khoa mới. Quan tâm triển khai thực hiện dạy học môn Tin học và môn Ngoại 

ngữ đối với lớp 3; thực hiện tốt việc thẩm định tài liệu giáo dục địa phương và lựa 

chọn sách giáo khoa đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ theo chỉ đạo của Sở 

GD&ĐT. Đổi mới phương pháp và đa dạng hóa hình thức dạy học theo hướng phát 

triển phẩm chất, năng lực cho học sinh, tạo điều kiện cho học sinh phát triển toàn 

diện.  

- Nguồn nhân lực thực hiện: Tổng số biên chế được giao năm 2022: 1744 

biên chế, trong đó: Mầm non, mẫu giáo 332; tiểu học 812; trung học cơ sở 600. 

Biên chế hiện có: 1590, trong đó: Mầm non, mẫu giáo: 272; tiểu học 841; 

trung học cơ sở 477 

Định mức theo thông tư quy định: tổng số biên chế theo nhu cầu 1693, trong 

đó: Mầm non, mẫu giáo 313, tiểu học 862, THCS 518 

* Số biên chế chưa sử dụng so với biên chế được giao 152, trong đó: mầm 

non, mẫu giáo 60, Tiểu học 64, trung học cơ sở 28. 

* Số biên chế hiện có so với định mức 1693 – 1590 = thiếu 103 biên chế 

(Mầm non, mẫu giáo 41, Tiểu học 21, THCS 41. 
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Hầu hết các trường đủ giáo viên để triển khai Chương trình GDPT mới đối 

với lớp 3 và lớp 7. Tuy nhiên toàn huyện còn thiếu giáo viên dạy tiếng Anh, tin học, 

cụ thể: 

Môn Tiếng Anh: Bậc tiểu học thiếu 08 giáo viên dạy Tiếng Anh. Bậc THCS 

thiếu 02 giáo viên dạy Tiếng Anh.  

Môn Tin học: Bậc tiểu học thiếu 24 giáo viên, bậc THCS thiếu 02 giáo viên 

- Về cơ sở vật chất, trang thiết bị:   

+ Về phòng học để dạy tin học: Bậc tiểu học thiếu 16 phòng và 385 máy vi 

tính (14 phòng ở điểm lẻ). Bậc THCS thiếu 03 phòng và 381 máy vi tính. (tháng 

10/2022 huyện được cấp từ gói mua sắm tập trung năm 2021 là 448 máy tính). 

- Thiếu toàn bộ thiết bị, đồ dùng dạy học tối thiểu đối với lớp 2, lớp 6 và lớp 

3, lớp 7 do Sở GD&ĐT mua sắm, trang bị (hiện tại thiết bị, đồ dùng dạy học tối 

thiểu đối với lớp 2, lớp 6 đang được cấp). 

- Về Chương trình, nội dung giáo dục theo Chương trình, sách giáo khoa 

mới: Chương trình, nội dung giáo dục phù hợp, sách giáo khoa mới được xây dựng 

đúng nội dung quy định theo Khung chương trình GDPT 2018. Sách giáo khoa đầy 

đủ, đáp ứng việc dạy học. 

- Đánh giá kết quả đạt được: Phòng GD&ĐT triển khai đầy đủ, kịp thời các 

văn bản chỉ đạo về thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới; chỉ đạo các 

trường triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 1, lớp 

2, lớp 3 và lớp 6, lớp 7. Tham gia tích cực, có chất lượng công tác góp ý, thẩm 

định tài liệu giáo dục địa phương, lựa chọn sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 cho năm 

học 2023 - 2024. Tham mưu UBND huyện rà soát, chuẩn bị nguồn nhân lực, cơ sở 

vật chất để thực hiện tốt Chương trình, sách giáo khoa mới. 

- Khó khăn, hạn chế, bất cập: đội ngũ giáo viên, nhân viên thừa, thiếu cục bộ 

(Bậc tiểu học thừa giáo viên chủ nhiệm, thiếu giáo viên tin học, tiếng Anh, nhân 

viên thư viện, thiết bị. Bậc trung học cơ sở thừa giáo viên Sinh, Hóa, Ngữ Văn… 

thiếu giáo viên dạy Địa lý, tin học, thể dục… nếu tuyển đủ số giáo viên thiếu thì 

thừa giáo viên theo định mức thông tư quy định, không tuyển thì không đủ giáo viên 

để dạy nhất là giáo viên dạy môn Tin học, Tiếng Anh). Quy định tỉ lệ 1,5 giáo viên/ 

lớp đối với lớp học 2 buổi/ ngày ở tiểu học hiện nay không phù hợp. Không có 

nhân viên vệ sinh, tạp vụ nên gặp rất nhiều khó khăn trong thực hiện một số công 

việc thường xuyên. Thực hiện việc tuyển dụng viên chức gặp khó do không có 

nguồn để tuyển. Thiếu phòng máy vi tính, thiếu thiết bị, đồ dùng dạy học tối thiểu 

đối với lớp 2, lớp 6 và lớp 3, lớp 7, tài liệu giáo dục địa phương chưa được cung 

cấp đầy đủ nên việc triển khai thực hiện chương trình GDPT mới và quá trình đổi 

mới phương pháp dạy học còn nhiều hạn chế. 

- Nguyên nhân: việc thừa thiếu cục bộ do đơn vị triển khai việc sắp xếp 

trường lớp, do thực hiện CTGDPT 2018 có một số môn tổ hợp (ở THCS) và dạy 

học bắt buộc đối với môn tiếng Anh và tin học (ở lớp 3); cơ sở vật chất dù đã được 

đầu tư những chưa đáp ứng yêu cầu do nguồn ngân sách có hạn; các gói mua sắm 

tập trung máy vi tính, thiết bị, đồ dùng dạy học… triển khai chậm. 
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- Kiến nghị đề xuất: 

+ Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở GD&ĐT đẩy nhanh tiến độ mua sắm bàn 

ghế học sinh, máy vi tính, thiết bị đồ dùng dạy học tối thiểu đối với lớp 2, lớp 6 và 

lớp 3, lớp 7. Xây dựng, triển khai các kế hoạch, đề án tăng cường cơ sở vật chất đảm 

bảo phòng dạy tin học cho các trường tiểu học. 

+ Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép các trường tiểu học, 

trung học cơ sở trên địa bàn huyện Cái Nước được hợp đồng nhân viên vệ sinh, tạp 

vụ theo NĐ 161 để giải quyết khó khăn về công tác vệ sinh trường học; có ý kiến 

với Bộ Nội vụ về định mức giáo viên/ lớp đối với cấp Tiểu học phù hợp với thực 

tiễn. Phối hợp các ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế 

hoạch để đặt hàng đào tạo giáo viên theo nhu cầu. Có chính sách thu hút nguồn 

nhân lực có chất lượng tham gia học tập, đăng ký tuyển dụng vào ngành giáo dục. 

4. Về các khoản thu đầu năm học 2022-2023  

- Triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các khoản thu 

đầu năm học 2022-2023 (Công văn số 2153/BGDĐT, ngày 24/5/2022, Công văn số 

2586/UBND-KGVX ngày 16/8/2022, Công văn số 6788/UBND-KGVX ngày 

07/10/2022, Công văn số 3464/UBND ngày 07/10/2022). 

- Các khoản thu, mức thu: 

* Đối với nhà trường: 

- Thu Bảo hiểm y tế học sinh: theo quy định của BHXH, chỉ thu đối với học 

sinh chưa có BHYT. Sau khi thu đăng nộp cho BHXH huyện. 

- Thu Bảo hiểm tai nạn: theo mức gói bảo hiểm PHHS chọn, là khoản thu tự 

nguyện, không bắt buộc. Sau khi thu đăng nộp cho công ty bảo hiểm. 

- Thu phí sổ liên lạc điện tử: thu hộ theo quy định các nhà mạng. 

- Thu tiền mua đồ đồng phục, thể dục: theo yêu cầu của phụ huynh, không 

bắt buộc. 

- Vận động mua ti vi trang bị cho phòng học (01 trường). 

* Đối với Ban Đại diện CMHS: 

- Thu kinh phí hoạt động Ban đại diện CMHS, mức thu theo quy định tại 

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

hành Điều lệ Ban đại diện CMHS và Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 

09/3/2011 của UBND tỉnh ban hành “Quy định về vận động, quản lý và sử dụng 

kinh phí hoạt động đóng góp tự nguyện của Ban đại diện CMHS”. Hình thức thu: 

vận động sự tự nguyện của CMHS, không cào bằng, không bắt buộc. 

- Việc quản lý sử dụng các khoản thu: có phiếu thu, sổ sách theo dõi. Ban 

Đại diện CMHS quản lý kinh phí hoạt động và thực hiện việc chi, hỗ trợ theo đề 

xuất của nhà trường, đúng nội dung quy định. 

- Đánh giá kết quả đạt được: Việc thực hiện các khoản thu của các đơn vị 

trường học đều dựa trên tinh thần tự nguyện, không bắt buộc, không tạo áp lực 

kinh tế cho phụ huynh trong thời điểm đầu năm học. 



6 

 

- Khó khăn, hạn chế, bất cập:  

Một số Ban đại diện CMHS tự vận động kinh phí hỗ trợ hoạt động nhà 

trường chưa đúng quy định. Còn có đơn vị trường học vận động xã hội hóa chưa 

đúng tinh thần Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ GD&ĐT 

về Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. 

Có một số khoản thu theo đề xuất ý kiến từ phụ huynh tự nguyện, không bắt buộc, 

không gây áp lực cho phụ huynh nhưng các văn bản chỉ đạo không cho thực hiện, 

làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của nhà trường. 

Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 09/3/2011 của UBND tỉnh ban 

hành “Quy định về vận động, quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động đóng góp tự 

nguyện của Ban đại diện CMHS” hiện văn bản nguồn làm căn cứ (Quyết định số 

11/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/3/2008 của Bộ GD&ĐT) đã hết hiệu lực nhưng 

chưa có quyết định thay thế nên Ban đại diện CMHS khó áp dụng, thực hiện. 

- Nguyên nhân: Ban đại diện CMHS chưa nắm rõ các quy định về vận động, 

quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động đóng góp tự nguyện của Ban đại diện 

CMHS; một số nhà trường chưa được đầu tư trang bị đầy đủ thiết bị dạy học, cơ sở 

vật chất để ứng dụng CNTT trong dạy học, phục vụ các hoạt động giáo dục ngoài 

trời. 

- Kiến nghị đề xuất:  

+ UBND các cấp xây dựng các kế hoạch, đề án tăng cường cơ sở vật chất 

đảm bảo phục vụ cho công tác dạy học (trang bị mái che, ti vi…). Tham mưu 

HĐND tỉnh sớm quyết định việc thu, không thu học phí năm học 2022-2023 để các 

cơ sở giáo dục mầm non, trung học cơ sở chủ động trong cân đối, sử dụng nguồn 

kinh phí được giao. 

+ Sở GD&ĐT rà soát, thống kê danh mục các khoản thu thực sự cần thiết 

nhưng nguồn kinh phí được cấp không đảm bảo chi để kiến nghị HĐND tỉnh cho 

phép nhà trường vận động tài trợ đúng tinh thần Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT 

ngày 03/8/2018 của Bộ GD&ĐT; tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định thay 

thế Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 09/3/2011 của UBND tỉnh. 

Trên đây là báo cáo kết quả triển khai thực hiện một số nội dung trên lĩnh 

vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn của Phòng GD&ĐT Cái Nước./. 

Nơi nhận:     
- Ban VH - XH HĐND tỉnh (b/c); 

- UBND huyện (b/c); 

- LĐ PGDĐT; 

- Lưu: VT.                                                                                         

                                                        

KT.TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
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