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Báo cáo tổng hợp thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tiếp thu và giải trình ý kiếm tham gia của các đơn vị liên quan về dự thảo
Đề án phát triển đội ngũ giáo viên mầm non và phổ thông ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm
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Ban Thường vụ Tỉnh
ủy (Văn bản số 199-

CV/TU ngày
09/6/2021)

“Thống nhất trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết thông qua
Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo
dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 và Đề án
phát triển đội ngũ giáo viên mầm non và phổ thông ngành Giáo dục và
Đào tạo tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
như đề nghị của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình trên”
(Tờ trình số 219-TTr/BCSĐ, ngày 26-4-2021). “Trong đó, rà soát, điều
chỉnh các Đề án trên đảm bảo quá trình triển khai thực hiện phải gắn với
Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số theo
Nghị quyết số 02-NQ-TU, ngày 06-5-2021 của Tỉnh ủy “về nâng cao chất
lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số tính đến năm 2025, định
hướng đến năm 2030” theo hướng ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất cho vùng
đồng bào dân tộc thiểu số; đào tạo, phát triển đội ngũ giáo viên, nhất là
giáo viên người dân tộc thiểu số tại chỗ phục vụ chương trình giáo dục
mầm non và giáo dục phổ thông lớp 1, góp phần nâng cao chất lượng giáo
dục đối với học sinh dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh”.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy, Sở GDĐT qua rà soát nhận thấy
trong Đề án ở nội dung nhiệm vụ và giảỉ

pháp thực hiện thứ tư đã có định hướng rõ
việc đào tạo, phát triển đội ngũ giáo viên,
nhất là giáo viên người dân tộc thiểu số tại

chỗ như sau: "Chú trọng đào tạo sinh viên
từ nguồn học sinh, sinh viên tại các địa
phương trong tỉnh, đặc biệt là học sinh

người dân tộc thiểu số để tuyển dụng theo
địa chỉ đảm bảo sự ổn định đội ngũ giáo
viên công tác lâu dài và chủ động nguồn
tuyển đối với các bộ môn và địa bàn khó

thu hút".

2

Sở Kế hoạch và Đầu
tư (Công văn số

1344/SKHĐT-VX
ngày 25/5/2021)

Đề nghị tại dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung các nội
dung mục đích, quan điểm và quá trình soạn thảo để đảm bảo đúng theo
quy định tại khoản 1, điều 114 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp
luật năm 2020 

Tiếp thu và sẽ bổ sung trong dự thảo Tờ trình
của UBND tỉnh.
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Đề nghị bổ sung văn bản thống nhất chủ trường xây dựng Đề án của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy (nếu có) tại mục căn cứ pháp lý của dự thảo Đề án Tiếp thu và sẽ bổ sung trong dự thảo Đề án.
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Sở Tài Chính (Công
văn số 1932/STC-

QLNS ngày
31/5/2021)

- Lưu ý thêm một số nội dung như sau: Về tổng nhu cầu kinh phí thực
hiện Đề án giai đoạn 1 (2021-2025) (tổng số 61.389 triệu đồng: Trong giai
đoạn ngân sách tiếp theo, thực hiện chủ trương, giải pháp cơ cấu lại
NSNN, theo hướng cắt giảm chi thường xuyên theo lộ trình, tăng chi đầu
tư, dành nguồn lực thực hiện các chính sách an sinh xã hội trực tiếp cho
đối tượng chính sách. Mặt khác, nguồn thu NSNN trên địa bàn địa
phương được hưởng theo phân cấp cón hạn chế; Vì vậy, đề nghị Sở Giáo
dục và Đào tạo báo cáo cấp có thẩm quyền thông qua các nội dung cơ bản
làm cơ sở để triển khai thực hiện đề án này trong các năm tới, riêng dự
toán kinh phí phân bổ cụ thể cho từng nhiệm vụ của Đề án sẽ căn cứ trên
cơ sở nguồn Trung ương bổ sung mục tiêu, khả năng cân đối được của
ngân sách địa phương hàng năm, sau khi trung ương ban hành định mức
phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương cho giai đoạn 2022-2025
theo quy định.
- Sở Tài chính đã tham gia góp ý đề nghị biên tập nội dung Tổ chức thực
hiện tại Công văn số 386/STC-QLNS, ngày 28/01/2021 "5. Sở Tài chính:
Chủ trì, phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu trình cấp có thẩm
quyền xem xét cân đối, bố trí kinh phí thực hiện Đề án trong phạm vi khả
năng ngân sách và theo phân cấp ngân sách hiện hành". Tuy nhiên, qua
kiểm tra, Sở Giáo dục và Đào tạo chưa điều chỉnh nội dung này, đề nghị
Sở Giáo dục và Đào tạo cập nhật, bổ sung.

Tiếp thu và điều chỉnh, bổ sung các mục tiêu,
nhiệm vụ và kinh phí đào tạo, bồi dưỡng
trong dự thảo Đề án làm cơ sở triển khai

công tác xây dựng và phát triển đội ngũ trong
thời gian đến.
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Sở Kế hoạch và Đầu
tư (Công văn số

1344/SKHĐT-VX
ngày 25/5/2021)

STT Đơn vị Nội dung góp ý Nội dung tiếp thu
giải trình Ghi chú
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4
Sở Nội vụ (Công văn
số 1273/SNV-CCVC

ngày 27/5/2021)

Đề nghị bổ sung vào dự thảo Đề án các nguyên tắc, cách thức chọn cử
giáo viên tham gia đào tạo (làm cơ sở xây dựng kế hoạch để triển khai
thực hiện theo Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 71/2020/NĐ-CP); đối với các
mục tiêu đào tạo cụ thể, đề nghị đưa ra tỷ lệ phần trăm thay số lượng cụ
thể (đảm bảo mục tiêu qua từng giai đoạn có tính đến việc thay đổi số
lượng giáo viên cơ học do chuyển công tác, thôi việc...).

Giải trình: Khi xây dựng kế hoạch triển khai
Đề án, Sở GDĐT sẽ  đưa vào các nguyên tắc,
cách thức chọn cử giáo viên tham gia đào tạo.

Để xây dựng các mục tiêu của Đề án, Sở
Giáo dục và Đào tạo dựa vào nhu cầu đào tạo
thực tế của các địa phương và các đơn vị trực

thuộc Sở (có số liệu cụ thể); trên cơ sở đó
tính toán hợp lý lộ trình, kinh phí thực hiện.
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Các Sở: Lao động-
Thương binh và Xã

hội, Thông Tin
Truyền thống, Ban

Dân Tộc tỉnh

Thống nhất
(Công văn số 791/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN ngày 24/5/2021, Công văn

số 837/STTT-VP ngày 24/5/2021, Công văn số 412/BDT-HCTH ngày
25/5/2021)
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UBND các huyện:
Đăk Hà, Đăk Tô, Kon
Rẫy, Ngọc Hồi, Đăk
Glei, Sa Thầy, Kon

Plông, Ia H'Drai

Thống nhất
(Công văn số 481/UBND ngày 24/5/2021, Công văn số 1233/UBND-VX
ngày 24/5/2021, Công văn số 512/UBND-VX ngày 24/5/2021, Công văn
số 512/UBND-VX ngày 25/5/2021, Công văn số 862/UBND-VX ngày
26/5/2021, Công văn số 1113/UBND-TH ngày 26/5/2021, Công văn số

1021/UBND-PGDĐT ngày 26/5/2021, Công văn số 714/UBND-TH ngày
27/5/2021)
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Các Sở: Y Tế, Văn
hóa-Thể thao và Du

Lịch, Tư pháp và Mặt
trận Tổ quốc Việt

Nam tỉnh

Không góp ý

STT Đơn vị Nội dung góp ý Nội dung tiếp thu
giải trình Ghi chú
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8 UBND: TP Kon Tum,
huyện Tu Mơ Rông Không góp ý
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