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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 22 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO
Và tham gia góp ý dự thảo Nghị quyết chính sách hỗ trợ cán bộ, giáo viên, nhân
viên trong cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập
Thực hiện Công văn số 1187/VP-KGVX ngày 20/4/2022 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Gia Lai về việc báo cáo và tham gia góp ý dự thảo Nghị quyết chính sách
hỗ trợ, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài
công lập.
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã phối hợp với Sở Lao động – Thương binh
và Xã hội, Sở Tài chính báo cáo và góp ý 02 dự thảo Nghị quyết chính sách hỗ trợ
CBGVNV trong cơ sở GDMN, tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch
COVID-19 như sau:
1. Báo cáo kết quả thực hiện việc chi trả chính sách đối với cán bộ, giáo
viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non tiểu học ngoài công lập theo
quy định tại các Nghị quyết của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người
lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
a) Đối với GDMN: Tính đến tháng 4/2022 toàn tỉnh có 43 trường mầm non,
mẫu giáo và 226 nhóm lớp độc lập tư thục, 19.342 trẻ, so với đầu năm học giảm 01
trường tư thục và 15 nhóm lớp độc lập. Người lao động trong các cơ sở GDMN ngoài
công lập: 1.693 người, trong đó: 73 cán bộ quản lý, 1.414 giáo viên, 204 nhân viên, so
với đầu năm học giảm 19 người (do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 không trở
lại làm việc).
b) Đối với cấp học tiểu học: Toàn tỉnh có 01 trường tiểu học ngoài công lập,
với 20 lớp và 739 học sinh. Trường vẫn duy trì hoạt động dạy và học theo bối cảnh
phòng dịch của địa phương. Người lao động trong cơ sở giáo dục tiểu học ngoài
công lập: 41 người, trong đó: 02 cán bộ quản lý, 33 giáo viên, 06 nhân viên.
c) Kết quả chi trả chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên mầm non
trong toàn tỉnh
Số cán bộ, giáo viên, nhân viên được chi trả hỗ trợ là 618 người, với tổng số
tiền là 2.022.605.000 đồng, trong đó:
- Số cán bộ, giáo viên, nhân viên được hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP
ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 của
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính
phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp
khó khăn do đại dịch COVID-19 là: 240 người, với số tiền là 1.190.005.000 đồng,
trong đó:
+ Chính sách hỗ trợ tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng
lương là: 185 người, với số tiền: 766.350.000 đồng.
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+ Chính sách hỗ trợ cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất
là: 55 người, với số tiền: 423.655.000 đồng.
- Số cán bộ, giáo viên, nhân viên được hỗ trợ theo Nghị quyết số 116/NQ-CP
ngày 24/9/2021 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử
dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp là:
378 người, với số tiền 832.600.000 đồng.
2. Tình hình tổ chức dạy học trực tiếp của cấp học GDMN; những khó
khăn đối với cơ sở GDMN, tiểu học ngoài công lập khi tổ chức dạy học trực tiếp
trở lại.
a) Tình hình tổ chức dạy học trực tiếp của cấp học mầm non
Tính đến tháng 4/2022 toàn tỉnh có 267 trường mầm non, mẫu giáo và 226
nhóm lớp độc lập tư thục, 3045 nhóm, lớp (319 nhóm trẻ, 2726 lớp mẫu giáo);
84.450 trẻ (4.463 trẻ nhà trẻ, 79.987 trẻ mẫu giáo);
Trong đó: Công lập: 224 trường, 2.172 nhóm, lớp; 65.345 trẻ. Ngoài công lập:
43 trường mầm non, mẫu giáo và 226 nhóm lớp độc lập tư thục, 873 nhóm, lớp;
19.105 trẻ;
Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp và kéo dài trên địa bàn
toàn tỉnh, nên việc trẻ đến trường học trực tiếp trong học kỳ I của năm học 2021-2022
gặp nhiều khó khăn. Tuy vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo sát sao việc thực hiện
kiểm soát dịch trong các cơ sở giáo dục và tăng cường công tác tuyên truyền trong nhân
dân về việc cho trẻ mầm non và học sinh trở lại trường học đối với cơ sở bảo đảm an
toàn phòng dịch;
Sở GDĐT đã xây dựng các văn bản hướng dẫn các cơ sở GDMN tổ chức chăm
sóc, giáo dục trẻ tại trường bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 khi tổ chức
nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cơ sở GDMN1 và công văn chỉ đạo tổ chức
hoạt động giáo dục trực tiếp đảm bảo an toàn cho trẻ tại các cơ sở GDMN 2;
Tăng cường công tác kiểm tra, nắm bắt thông tin để có biện pháp phòng
chống dịch hiệu quả. Đảm bảo thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa chống dịch
vừa tổ chức các hoạt động dạy học trong các cơ sở GDMN;
Qua kiểm tra, nắm bắt tình hình thực hiện tổ chức dạy học trực tiếp ở các cơ
sở GDMN, kết quả có: 265/267 trường (đạt tỉ lệ: 99,3%); 2.872/3.045 nhóm, lớp
(đạt tỉ lệ: 94,3%); 56.132/84.450 trẻ (đạt tỉ lệ: 66,5%). Việc tổ chức bán trú tại
trường có 184 trường, 1.712 nhóm lớp và 30.699 trẻ (tỉ lệ trẻ ăn bán trú đạt 36,35%),
trẻ mầm non ra lớp tăng hàng ngày. Nhiều đơn vị huy động trẻ ra lớp khá cao như
huyện Chư Sê 81%, huyện Kbang 80%, các huyện Ia Grai, Kông Chro, Mang Yang,
Chư Păh, Đak Pơ, Đức Cơ 70-77%. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên các đơn
vị có tỉ lệ trẻ đến trường thấp như thị xã Ayun Pa 39,1%, thành phố Pleiku 57,8%,
huyện Ia Pa 50%;

1
2

Công văn số 61/SGDĐT-GDMNTH ngày 11/01/2022
Công văn số 897/SGDĐT-GDMNTH ngày 15/4/2022
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100% các cơ sở GDMN thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống
dịch COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm khác; bảo đảm an toàn cho trẻ và
CBGVNV khi trở lại trường dạy học trực tiếp; tổ chức xây dựng kế hoạch giáo dục
chọn lọc bảo đảm các nội dung giáo dục cần thiết, tăng cường tiếng Việt cho trẻ
mầm non người dân tộc thiểu số, củng cố, bổ sung kiến thức, kỹ năng cho trẻ 5 tuổi
chuẩn bị tâm thế cho trẻ lên lớp Một học Chương trình Giáo dục Phổ thông mới;
Rà soát tình hình chất lượng giáo dục trên trẻ để làm cơ sở đề xuất Ủy ban
nhân dân tỉnh cho phép kéo dài thời gian tổng kết năm học đến 14/6/2022 giúp các
cơ sở GDMN hoàn thành mục tiêu Chương trình.
b) Những khó khăn đối với cơ sở GDMN, tiểu học ngoài công lập khi tổ chức
dạy học trực tiếp trở lại.
- Đối với GDMN:
+ Tỉ lệ trẻ đến trường thấp, do phụ huynh chưa mạnh dạn cho trẻ đến trường,
các nguồn thu chưa đủ để chi phí các hoạt động giáo dục (dao động khoảng 50-55%);
+ Trẻ mầm non nghỉ ở nhà thời gian dài nên khi trở lại trường việc ổn định tổ
chức và tham gia các hoạt động giáo dục cho trẻ gặp nhiều khó khăn;
+ Một số cơ sở GDMN phải tự đề xuất giải thể do không hoạt động giáo dục
trong thời gian dài, không có nguồn thu để chi trả tiền thuê mặt bằng, tiền đóng bảo
hiểm xã hội cho CBGVNV (01 trường tại thành phố Pleiku, 15 nhóm lớp độc lập đã
có quyết định giải thể và 01 trường tại huyện Đak Đoa đang làm hồ sơ chờ quyết
định giải thể). Số trẻ học tại các cơ sở GDMN giải thể được chuyển vào học các cơ
sở GDMN công lập trên địa bàn;
+ Có 19 giáo viên do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, trường phải đóng
cửa để phòng dịch nên đã làm việc khác, không trở lại trường để tiếp tục công tác.
- Đối với giáo dục tiểu học:
+ Thời gian học trực tuyến khá dài, học sinh tiểu học còn nhỏ ý thức tự học
chưa cao;
+ Một số phụ huynh chưa quan tâm đến việc học của học sinh nên chưa hỗ trợ
các em học ở nhà dẫn đến một số học sinh chưa nắm chắc kiến thức;
+ Khi học sinh đi học trở lại, giáo viên phải ôn tập lại từ đầu, củng cố kiến
thức đồng thời cung cấp kiến thức mới.
3. Góp ý kiến đối với 02 dự thảo văn bản
a) Dự thảo Tờ trình ban hành Nghị quyết thực hiện một số chính sách hỗ trợ
CBGVNV trong các cơ sở GDMN, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn
do đại dịch COVID-19
Tại trang 1, dòng thứ năm: “cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên
CBQLGVNV” (thiếu dấu ngoặc khi viết tắt CBQLGVNV);
Tại trang 2, dòng thứ nhất: “Tính từ tháng 5/2021 đến tháng hết tháng 3/2022”
(thừa từ “tháng”);
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Tại trang 2, đoạn 2, dòng thứ 3 (từ dưới lên): viết sai chính tả “đòi sống”;
Thống nhất các nội dung trong Tờ trình.
b) Dự thảo Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ CBGVNV trong các cơ sở
GDMN, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Cần ký hiệu viết tắt cụm từ “cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên” thành
(CBQLGVNV) ngay từ đoạn đầu trong phần “QUYÊT NGHỊ” và sử dụng trong
toàn văn bản;
Dòng thứ 2, điểm b khoản 3 Mục III: “báo cáo cáo…Trung ương” (thừa từ
“cáo”);
Thống nhất các nội dung trong Nghị quyết.
Trên đây là báo cáo của Sở GDĐT về việc thực hiện chi trả chính sách cho
CBVGNV trong cơ sở GDMN, tiểu học ngoài công lập; tình hình tổ chức dạy học
trực tiếp của cấp học GDMN; những khó khăn đối với cơ sở GDMN, tiểu học ngoài
công lập khi tổ chức dạy học trực tiếp trở lại và tham gia góp ý dự thảo Nghị quyết
chính sách hỗ trợ CBGVNV trong cơ sở GDMN, tiểu học ngoài công lập trên địa
bàn tỉnh Gia Lai./.
Nơi nhận:
- Bộ GDĐT (để báo cáo);
-UBND tỉnh (để báo cáo);
- Giám đốc, các phó Giám đốc;
- Website Sở;
- Lưu: VT, GDMNTH.
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