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Quảng Trị, ngày 08 tháng 6 năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri  

tại kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa VII 

 

Thực hiện yêu cầu tại Báo cáo số 391/BC-HĐND ngày 03/12/2019 của 

HĐND tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 13, 

HĐND tỉnh khóa VII và Công văn số 2324/UBND-TH ngày 28/5/2020 của 

UBND tỉnh về việc báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ 

tại kỳ họp thứ 13 khóa VII, Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo như sau: 

1. “Cử tri thị xã Quảng Trị có ý kiến về việc dạy thêm, học thêm ở địa 

bàn thị xã vẫn diễn ra rất phổ biến, không thấy có sự quản lý chặt chẽ theo 

quy định. Đề nghị ngành giáo dục đào tạo có phương án quản lý tốt vấn đề 

dạy thêm, học thêm đúng quy định của Bộ Giáo dục”. 

Đối với vấn đề này, Sở GDĐT báo cáo như sau: 

1.1. Các đơn vị có tổ chức dạy thêm và các cơ sở dạy thêm, học thêm 

trên địa bàn thị xã Quảng Trị 

- Đối với các đơn vị trực thuộc: Các đơn vị có tổ chức dạy thêm học thêm 

trong trường: THPT Thị xã Quảng Trị (35 giáo viên, 47 lớp, 1135 lượt học), 

THPT nguyễn Huệ (17 giáo viên, 22 lớp). TT GDNN-GDTX thị xã liên kết 

trung tâm ngoại ngữ Smart Englishmở lớp dạy ngoại ngữ. Trường PTDTNT tỉnh 

không tổ chức dạy thêm học thêm. 

- Đối với phòng GD&ĐT: TH&THCS Lý Tự Trọng, TH&THCS Lương 

Thế Vinh, THCS Thành Cổ có tổ chức DTHT (giấy phép tổ chức hoạt động dạy 

thêm, học thêm đang còn hiệu lực). 

Đối với cơ sở dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường đã được Sở cấp phép 

trước ngày 01/92019 vẫn còn hiệu lực của giấy phép và duy trì hoạt động gồm: 

cơ sở Dạy thêm học thêm Nguyễn Trường Tộ, cơ sở dạy thêm Thị xã Quảng Trị. 

1.2. Đánh giá công tác dạy thêm học thêm trên địa bàn thị xã Quảng 

Trị 

- Công tác quản lí, chỉ đạo của Lãnh đạo các đơn vị  đối với hoạt động dạy 

thêm, học thêm là tích cực, kịp thời và đạt hiệu quả, từ khâu hướng dẫn, thẩm 

định điều kiện, ký đơn đồng ý cho dạy thêm trong và ngoài đơn vị đến việc đôn 

đốc, kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm.Ban quản lý dạy thêm, học thêm 

các đơn vị tổ chức các cuộc họp, tuyên truyền các quy định về dạy thêm, học 

thêm, hướng dẫn học sinh làm đơn, bố trí thời khóa biểu, phòng học, tổ chức 

kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động dạy thêm, học thêm, triển khai việc thu, chi, quyết 

toán theo đúng quy định. 
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- Trong thời gian nghỉ chống dịch từ ngày 03/02/2020 đến ngày 04/5/2020, 

các đơn vị không tổ chức dạy thêm, học thêm tại trường và quán triệt giáo viên 

không thực hiện dạy thêm tại các trung tâm ngoài đơn vị dưới mọi hình thức, 

không dạy thêm trực tuyến có thu phí. Qua kiểm tra, theo dõi nhận thấy 100% 

giáo viên thực hiện đúng quy định.  

- Các giáo viên tại các đơn vị có dạy thêm thực hiện nghiêm túc các văn 

bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh, Sở GD&ĐT về công tác dạy thêm, 

học thêm. Giáo viên dạy thêm luôn nêu cao ý thức, đạo đức nghề nghiệp, hoàn 

thành trách nhiệm giảng dạy và giáo dục học sinh trong và ngoài giờ chính khóa, 

chuẩn bị kỹ nội dung, phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng học thêm.                 

- Đến thời điểm báo cáo, chưa phát hiện có giáo viên nào vi phạm quy định 

về tổ chức dạy thêm, học thêm, không có đơn thư khiếu nại của học sinh, phụ 

huynh và các tổ chức xã hội khác về dạy thêm, học thêm. Tuy nhiên vẫn còn 

hiện tượng một số giáo viên nghỉ hưu, sinh viên ra trường chưa có việc làm trên 

địa bàn thị xã có tổ chức DTHT tại gia đình. 

1.3. Một số giải pháp trọng tâm thời gian tới 

Để thực hiện nghiêm quy định về DTHT, thời gian tới Sở GDĐT tiếp tục 

chỉ đạo thực hiện các giải pháp sau: 

- Tiếp tục quán triệt trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh 

học sinh các văn bản DTHT. 

- Thực hiện chỉ đạo của Bộ GD&ĐT về thực hiện chương trình giáo dục 

phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực học sinh theo hướng 

dẫn tại Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 của Bộ GD&ĐT, 

tiếp tục tinh giản nội dung dạy học đảm bảo không vượt quá yêu cầu cần đạt của 

chương trình; tăng cường hướng dẫn học sinh tự nghiên cứu sách giáo khoa để 

tiếp nhận và vận dụng kiến thức; thực hiện nghiêm việc kiểm tra, đánh giá theo 

định hướng phát triển năng lực, không nặng về kiểm tra kiến thức nhằm giảm 

sức ép học tập lên học sinh để hạn chế việc DTHT. Tiếp tục thực hiện các giải 

pháp nâng cao chất lượng dạy và học trong các đơn vị, tăng cường hoạt động 

phụ đạo học sinh yếu kém; nghiêm cấm việc cắt xén nội dung trong chương 

trình chính khóa để đưa vào dạy thêm hoặc ép buộc học sinh học thêm dưới bất 

kỳ hình thức nào. 

- Tăng cường trách nhiệm quản lý của phòng GD&ĐT và thủ trưởng các cơ 

sở giáo dục trong công tác quản lý DHTH, thường xuyên rà soát, kiểm tra theo 

kế hoạch hoặc đột xuất để phát hiện các sai phạm, kịp thời xử lý hoặc kiến nghị 

với cơ quan có thẩm quyền xử lý. 

- Sở GDĐT tiếp tục thanh tra, kiểm tra DTHT đồng thời thanh tra khi có 

phán ánh của nhân dân; xử lý hoặc đề nghị xử lý nghiêm các trường hợp cố tình 

làm trái quy định. Kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý sai phạm được đăng tải công 

khai trên Website của Ngành và các phương tiện thông tin đại chúng trong tỉnh. 
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- Sở GDĐT tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh chỉ đạo UBND cấp huyện 

tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra việc quản lý, tổ chức các hoạt động 

DTHT trong các trường học, cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý; phối hợp 

với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn xin cấp 

phép hoạt động kinh doanh DTHT theo đúng Luật Đầu tư đã ban hành, đồng 

thời xây dựng dự thảo trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về cơ chế xã hội 

hoá giáo dục, các khoản thu khác trong trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn 

tỉnh để có sự thống nhất chung trong toàn tỉnh, tạo hành lang pháp lý cho các 

trường, cơ sở giáo dục tổ chức thực hiện. 

2. Ý kiến của cử tri xã Vĩnh Tú, huyện Vĩnh Linh: “Hiện nay tình 

trạng thiếu giáo viên ở các cấp học chậm được khắc phục, nên đã ảnh 

hưởng đến chất lượng dạy và học. Đề nghị Sở Giáo dục và Sở Nội vụ sớm có 

biện pháp cân đối để giải quyết những bất cập nêu trên”. 

Thực trạng biên chế đội ngũ của huyện Vĩnh Linh: 

- Biên chế được giao năm 2020 là 1.413 chỉ tiêu; Biên chế hiện có 1.371 

người. 

+ Bậc học Mầm non: Biên chế được giao: 512;  Biên chế hiện có: 507 

+ Bậc Tiểu học: Biên chế được giao: 529; Biên chế hiện có:  515 

+ Bậc THCS: Biên chế được giao: 372; Biên chế hiện có:  349 

Theo số liệu trình bày trên, hiện nay giáo viên trong toàn huyện Vĩnh Linh 

còn thiếu (42 chỉ tiêu tức là thiếu 42 giáo viên) so với định mức được giao, 

không đáp ứng đủ giáo viên để giảng dạy và tổ chức dạy học 2 buổi/ngày đối 

với cấp tiểu học.  

Căn cứ Nghị định 161/2018/NĐ-CP và công văn số 222/SNV-CCVC ngày 

18/3/2020 của Sở Nội vụ thì không thể hợp đồng giáo viên vào để dạy cho số 

giáo viên thiếu chưa tuyển kịp. Như vậy, đối với huyện Vĩnh Linh, quỹ tiền 

lương được giao căn cứ theo chỉ tiêu được giao cho huyện năm 2020 là 1.413 

chỉ tiêu, biên chế hiện có mặt 1.371, thiếu 42 chỉ tiêu, tương đương thiếu 42 

người làm việc.  

Mặt khác theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP, quy trình thực hiện tuyển dụng 

qua nhiều bước chiếm thời gian nhiều nên chưa kịp thời giải quyết giáo viên 

thiếu như hiện nay. 

Nội dung mà cử tri xã Vĩnh Tú, huyện Vĩnh Linh kiến nghị, phản ánh là 

đúng sự thật, đúng thực trạng đội ngũ giáo viên trên địa bàn của huyện, cụ thể 

như sau: 

- Đối với trường THCS Trần Công Ái (xã Vĩnh Tú) chỉ có 4 lớp (01 lớp 6, 

01 lớp 7, 01 lớp 8 và 01 lớp 9). Theo Thông tư 16/2017/BGD&ĐT và Quyết định 

số 53/QĐ-UBND tỉnh ngày 09/01/2020 của UBND tỉnh về phê duyệt danh mục 

vị trí việc làm, khung năng lực và định mức số người làm việc trong các cơ sở 

giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh thì định mức cần 13,6 chỉ tiêu, hiện tại 
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trường có 15 cán bộ giáo viên, nhân viên (02 CBQL, 10 GV, 03 nhân viên). 

Nhưng do quy mô trường quá nhỏ nên việc thừa, thiếu giáo viên theo môn là tất 

yếu. Hiện tại giáo viên bộ môn Lịch sử thiếu 0.4 định mức, Môn địa thiếu 0.4 

định mức, môn GDCD thiếu 0.3 định mức; những bộ môn đang thừa như: Âm 

nhạc, Thể dục, Tin học. Các bộ môn dôi dư của trường, Phòng GD&ĐT đã xây 

dựng kế hoạch bố trí, sắp xếp giáo viên dạy liên trường. 

- Đối với trường TH Vĩnh Tú, trường có 9 lớp (lớp 1 có 02 lớp, lớp 2 có 02 

lớp, lớp 3 có 02 lớp lớp 4 có 02 lớp, lớp 5 có 01 lớp). Theo định mức quy định 

tại Thông tư 16/2017/BGD&ĐT và Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 09/01/2020 

của UBND tỉnh, trường TH Vĩnh Tú cần 19,5 chỉ tiêu để thực hiện dạy học 2 

buổi/ngày. Thực trạng biên chế của trường hiện có 16 người (02 QL, 12 GV, 02 

NV), so với định mức thiếu hơn 3,5 chỉ tiêu (1.3 định mức giáo viên văn hóa Tiểu 

học, 0,4 định mức giáo viên Tin học, 0,8 định mức giáo viên Thể dục và 01 nhân 

viên). Do thiếu giáo viên cho nên nhà trường không tổ chức dạy học 2 buổi/ngày và 

không tổ chức bán trú cho học sinh. 

Vấn đề này Sở Giáo dục và Đào tạo kiến nghị như sau: 

Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Linh tham mưu UBND huyện tổ chức sáp nhập 

hai trường trên địa bàn xã thành Trường TH&THCS vì quy mô quá nhỏ. Mặt khác 

tích cực tham mưu với UBND huyện thực hiện có hiệu quả Quyết định số 

3735/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về Ban hành quy định điều 

động luân phiên giáo viên công tác trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập từ 

nơi thừa đến nơi thiếu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị để đảm bảo đủ số lượng và cơ 

cấu đội ngũ. 

Hằng năm, rà soát quy mô trường lớp, đội ngũ để có kế hoạch trình Sở Nội vụ 

sớm thống nhất tuyển dụng viên chức để bố trí kịp thời cho các cơ sở giáo dục.  

Trên đây là báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị về việc 

giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh 

khóa VII./. 

 
Nơi nhận:    
- HĐND tỉnh (để b/c); 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các phòng GD&ĐT: Vĩnh Linh, TX Quảng Trị; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở địa bàn TX Quảng Trị; 

- Trung tâm GDNN-GDTX TX Quảng Trị; 

- Lưu: VT, GDTrH-GDTX, TCCB-CTTT, VP.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Lê Thị Hương 
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