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BÁO CÁO
Thẩm tra các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ ba,
Hội đồng nhân dân Tỉnh khoá X
Để chuẩn bị nội dung trình tại kỳ họp thứ ba, Hội đồng nhân dân (HĐND) Tỉnh
khoá X, Ban Văn hoá - Xã hội tổ chức họp thẩm tra xem xét các báo cáo, tờ trình, dự
thảo Nghị quyết do Uỷ ban nhân dân (UBND) Tỉnh trình, Ban có ý kiến như sau:
I. Tờ trình số 124/TTr-UBND ngày 18/11/2021 và dự thảo Nghị quyết
“Bãi bỏ Nghị quyết số 23/2015/NQ ngày 10/12/2015 và các Nghị quyết liên
quan của HĐND Tỉnh về sửa đổi, bổ sung quy định một số chính sách khuyến
khích xã hội hoá các lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể
dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh"
1. Sự cần thiết của Nghị quyết
- Chính sách xã hội hoá theo Nghị quyết số 23/2015/NQ-HĐND quy định
một số chính sách khuyến khích xã hội hoá các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy
nghề, y tế, văn hoá, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn
tỉnh đã thu hút các dự án Y tế, Giáo dục hoạt động có nhiều hiệu quả, nổi bật như:
Trường Mầm non Tổ Ong Vàng, Trường TH-THCS-THPT Tương Lai, Bệnh Viện
Thái Hoà, Bệnh Viện Phương Châu.... Từ đó, cơ bản đáp ứng nhu cầu cầu học tập,
khám chữa bệnh dịch vụ chất lượng cao cho người dân.
- Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ “về tăng cường huy
động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn
2019-2025”. Theo đó, mục tiêu của Nghị quyết đến năm 2025, số cơ sở giáo dục mầm
non ngoài công lập đạt 25% và cơ sở giáo dục phổ thông ngoài công lập đạt 2,7%.
- Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, đến năm 2020, số cơ sở giáo dục
mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh chiếm tỷ lệ 5,29% (10/189 cơ sở) và số cơ sở
giáo dục phổ thông ngoài công lập chiếm tỷ lệ 0,66% (03/453 cơ sở). Tỷ lệ cơ sở giáo
dục mầm non non và phổ thông ngoài công lập trên địa bàn tỉnh còn rất thấp so với mục
tiêu Nghị quyết của Chính phủ.
Do đó, chính sách khuyến khích xã hội hoá để thu hút các nhà đầu tư vào
lĩnh vực này đối với tỉnh ta rất cần thiết.
2. Nội dung Tờ trình
a) Việc đề xuất bãi bỏ Điều 1 Nghị quyết số 120/2017/NQ-HĐND ngày
14/7/2017 của HĐND Tỉnh “Ưu đãi tín dụng đầu tư” với lý do: Theo Thông báo
số 478/TB-KTNN ngày 08/10/2019 của Kiểm toán Nhà nước, có nội dung kiến
nghị HĐND Tỉnh“xem xét, phê chuẩn việc hỗ trợ tín dụng đầu tư theo đúng quy
định của Nhà nước; cân nhắc việc ban hành các chế độ, chính sách chi đặc thù
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của địa phương phải có nguồn tài chính đảm bảo; tăng cường giám sát về tình
hình thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành thu chi ngân sách Nhà nước của
UBND Tỉnh trong những năm tiếp theo để giảm thiểu việc mất cân đối ngân sách”.
- Đây không phải là cơ sở pháp lý để bãi bỏ Nghị quyết. Vì thực tế những
năm qua Tỉnh ta không mất cân đối ngân sách.
b) Bãi bỏ chính sách ưu đãi về đất đai (khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số
23/2015/NQ-HĐND) đối với điểm b, khoản 1 về “Hỗ trợ tiền bồi thường, bồi
thường giải phóng mặt bằng”
Theo quy định điểm a, mục 5, khoản 3, Điều 1 của Nghị định số
59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ quy định: “UBND cấp
tỉnh căn cứ khả năng ngân sách của địa phương để thực hiện bồi thường, giải
phóng mặt bằng và giao đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng cho nhà đầu tư
thuê để thực hiện dự án xã hội hóa”.
Theo quy định này thì khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số 23/5015/NQ-HĐND
vẫn chưa bị điều chỉnh bởi những quy định của Trung ương.
c) Đối với khoản 2, điều 1, Nghị quyết 23/2015/NQ-HĐND được sửa đổi,
bổ sung bởi Nghị quyết 65/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 “Ưu đãi về thuê
nhà, cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất khác”.
Nội dung này vẫn còn hiệu lực và không bị điều chỉnh bởi các quy định của
Trung ương.
Từ những lý do trên, việc UBND Tỉnh trình dự thảo Nghị quyết “Bãi bỏ
Nghị quyết số 23/2015/NQ-HĐND và các Nghị quyết liên quan của HĐND Tỉnh
về sửa đổi, bổ sung quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hoá các lĩnh
vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể dục thể thao, môi trường, giám
định tư pháp trên địa bàn tỉnh” là chưa phù hợp với các quy định, điều kiện kêu gọi
xã hội hoá của Tỉnh hiện nay.
3. Về nội dung dự thảo Nghị quyết
Không thống với dự thảo Nghị quyết. Ban Văn hoá – Xã hội kiến nghị
UBND Tỉnh:
- Không ban hành Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 23/2015/NQ-HĐND và
các Nghị quyết liên quan của HĐND Tỉnh về sửa đổi, bổ sung quy định một số
chính sách khuyến khích xã hội hoá các lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế,
văn hoá, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh.
- Chỉ đạo các Sở, ngành chuyên môn rà soát lại các nội dung của Nghị quyết
23/2015/NQ-HĐND và các Nghị quyết được sửa đổi, bổ sung (Nghị quyết số
65/2016/NQ-HĐND1 và Nghị quyết số 120/2017/NQ-HĐND2 của HĐND Tỉnh)
đối với các điểu, khoản hỗ trợ trái với quy định hiện hành của Trung ương thì có đề
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xuất, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp với các quy định, và điều kiện để
kêu gọi xã hội hoá của Tỉnh nhà để đảm bảo tính liên tục của chủ trương
Hiện nay nhiều chính sách ưu đãi từ Nghị quyết số 23/2015/NQ-HĐND
Tỉnh còn giá trị và điều kiện thực hiện.
Kính trình đại biểu HĐND xem xét thảo luận.
II. Tờ trình số 110/TTr-UBND ngày 10/11/2021 về “dự thảo Nghị quyết
về phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030”
1. Về cơ sở pháp lý và sự cần thiết ban hành Nghị quyết
- Căn cứ Luật Thanh niên năm 2020.
- Căn cứ điểm c, khoản 7, mục IV Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày
24/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thanh niên
Việt Nam giai đoạn 2021-2030 quy định: “UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương: Xây dựng, trình HĐND cùng cấp ban hành Nghị quyết phát triển
thanh niên giai đoạn 2021-2030”.
- Căn cứ điểm b, khoản 2, mục II Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển
thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 được ban hành kèm theo Quyết định số
1113/QĐ-BNV ngày 17/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định: “UBND các
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trình HĐND cấp tỉnh ban hành Nghị quyết
về phát triển thanh niên theo quy định tại Điều 40 Luật Thanh niên năm
2020 nhằm bảo đảm việc triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên
giai đoạn 2021-2030 của địa phương...”.
Nhằm tạo điều kiện cho thanh niên phát triển toàn diện; phát huy vai trò
xung kích, tình nguyện, năng động, sáng tạo; phát triển nguồn nhân lực trẻ chất
lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh nhà; đồng thời, cụ
thể hoá những quan điểm, chủ trương của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần
thứ XI, Tỉnh cần có những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể để bồi dưỡng và phát huy sức
mạnh của thanh niên. Do đó, HĐND Tỉnh ban hành Nghị quyết này3 là cần thiết,
có cơ sở pháp lý, đúng thẩm quyền.
2. Về nội dung dự thảo Nghị quyết
a) Thể thức
Đề nghị UBND Tỉnh trình theo hướng Nghị quyết hành chính (cá biệt). Tại
tiêu đề điều chỉnh lại là: “Số: .../NQ-HĐND”.
b) Những nội dung chính của Nghị quyết
- Thống nhất việc xác định mục tiêu tổng quát: Xây dựng thế hệ thanh niên
trên địa bàn tỉnh phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có lý tưởng cách mạng,
có đạo đức, ý thức công dân, chấp hành pháp luật; có sức khỏe và lối sống lành
mạnh; có văn hoá, kiến thức, trình độ học vấn, kỹ năng sống, nghề nghiệp và việc
làm; có ý chí lập thân, lập nghiệp, năng động, sáng tạo, làm chủ khoa học, công
nghệ. Phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh
3
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tế - xã hội của Tỉnh và hội nhập quốc tế. Nâng cao tinh thần cống hiến, xung kích,
tình nguyện và trách nhiệm của thanh niên và 6 mục tiêu cụ thể: Mỗi mục tiêu có
các chỉ tiêu cụ thể theo Quyết định 1331/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Trong đo, có những chỉ tiêu trong dự thảo nghị quyết cao hơn so với quyết định
của Chính phủ thể hiện sự quyết tâm cao như: Chỉ tiêu tư vấn hướng nghiệp và
việc làm cho thanh niên đến năm 2030 là 90% (Quyết định 80%), đào tạo nghể
giải quyết việc làm là 70% (Quyết định 60%), 1.300 thanh niên đi làm việc có thời
hạn nước ngoài phù hợp với chương trình mục tiêu trọng tâm của Tỉnh… làm chỉ
tiêu phấn đấu cho chiến lược phát triển thanh niên Tỉnh nhả. Dự thảo đặt ra 07
nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cho cả giai đoạn.
Tuy nhiên, có một số chỉ tiêu đặt ra thấp hơn so với Quyết định của Thủ
tướng Chính phủ, đề nghị cơ quan trình cân nhắc tính pháp lý và yêu cầu thực tế
của Tỉnh làm rõ thêm:
- Nội dung 3, mục tiêu 4: Hằng năm, 95% thanh niên là học sinh, sinh viên
tham gia bảo hiểm y tế và được chăm sóc sức khỏe ban đầu.
Theo Quyết định số 1331/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ chỉ tiêu này là 100%
- Nội dung 2, mục tiêu 6: Đến năm 2030, phấn đấu 10% cán bộ, công chức,
viên chức trong độ tuổi thanh niên trong các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội được đưa vào quy hoạch lãnh đạo cấp sở, phòng và tương đương; 5% cán
bộ, công chức, viên chức trong độ tuổi thanh niên trong các cơ quan nhà nước, tổ
chức chính trị - xã hội đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo, quản lý.
Theo Quyết định số 1331/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì: "Đến năm
2030, phấn đấu 20% cán bộ, công chức, viên chức trong độ tuổi thanh niên trong
các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội được đưa vào quy hoạch lãnh
đạo cấp sở, phòng và tương đương; 15% cán bộ, công chức, viên chức trong độ
tuổi thanh niên trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội đảm nhiệm
các chức vụ lãnh đạo, quản lý.”
Kính trình Đại biểu HĐND xem xét thảo luận
III. Tờ trình số 104/TTr-UBND ngày 10/11/2021 "về dự thảo Nghị quyết
quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh giai
đoạn 2022-2026”
1. Về cơ sở pháp lý và sự cần thiết ban hành Nghị quyết
- Căn cứ điểm h, khoản 9, Điều 30 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và
thẩm quyền của HĐND cấp tỉnh quyết định định mức phân bổ và chế độ, tiêu
chuẩn, định mức chi tiêu ngân sách tại khoản 3, Điều 21 Nghị định số
163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số
điều của Luật Ngân sách nhà nước quy định: "3. Quyết định các chế độ chi ngân
sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế
độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng
Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm
trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách
địa phương, ngân sách trung ương không hỗ trợ...".

5

- Căn cứ trách nhiệm quản lý nhà nước về du lịch của UBND các cấp tại
điểm a, khoản 2, Điều 75 của Luật Du lịch ngày 19/6/2017 quy định: "a) Ban hành
hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành các chính sách ưu đãi, thu
hút đầu tư để khai thác tiềm năng, thế mạnh về du lịch của địa phương; hỗ trợ phát
triển du lịch cộng đồng;".
- Quán triệt Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ ban
hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW
ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị (khoá XII) về phát triển du lịch trở thành ngành
kinh tế mũi nhọn và thực hiện Nghị quyết số 33/2014/NQ-HĐND ngày 05/12/2014
của HĐND Tỉnh về thông qua Đề án phát triển du lịch tỉnh Đồng Tháp giai đoạn
2015-2020 gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa
phương, bảo đảm du lịch là một nội dung thiết yếu; ngày 06/12/2018, HĐND Tỉnh
ban hành Nghị quyết số 210/2018/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ phát
triển du lịch trên địa bàn tỉnh (Nghị quyết này hết hiệu lực vào cuối năm 2020). Để
việc thực hiện chính sách được liên tục, không bị gián đoạn, ngày 08/12/2020
HĐND Tỉnh ban hành Nghị quyết số 393/2020/NQ-HĐND kéo dài thời gian áp
dụng Nghị quyết số 210/2018/NQ-HĐND đến hết năm 2021.
Sau 03 năm triển khai thực hiện, Nghị quyết số 210/2018/NQ-HĐND đã đi
vào cuộc sống, đạt được những kết quả rất quan trọng, thúc đẩy hình thành, đưa
vào hoạt động hơn 60 điểm tham quan du lịch nông nghiệp và cộng đồng phục vụ
khách tham quan trải nghiệm khá hiệu quả; hơn 40 điểm du lịch cộng đồng đang
tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất để chuẩn bị đưa vào khai thác trong thời gian tới khi
tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát tốt; có gần 50 doanh nghiệp, cơ sở được
hưởng hỗ trợ chính sách với kinh phí trên 17 tỷ đồng.
Nhằm tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển du lịch, đảm bảo thực hiện
đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh theo
định hướng của Trung ương và của địa phương thì việc HĐND Tỉnh ban hành Nghị
quyết4 thay thế Nghị quyết số 210/2018/NQ-HĐND là cần thiết, có cơ sở pháp lý.
2. Về nội dung dự thảo Nghị quyết
a) Thể thức
Tại Điều 2, đề nghị điều chỉnh các điểm a), b), c) thành khoản 1, 2, 3.
b) Nội dung
- Kế thừa Nghị quyết số 210/2018/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ
phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.
- Nghị quyết này quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch trên
địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2026 để hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh
doanh được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật trực tiếp
đầu tư xây dựng, kinh doanh phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh với mức hỗ trợ đối
với từng loại hình, dịch vụ, phục vụ thúc đẩy phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.

4

Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2022-202.
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Tuy nhiên, theo báo cáo của Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch về kết quả
triển khai thực hiện Nghị quyết số 210/2018/NQ-HĐND: Đến ngày 31/7/2021, trên
địa bàn tỉnh có 96 cơ sở lưu trú du lịch; trong đó có 52 cơ sở lưu trú đã được xếp
hạng với tổng số phòng là 1.859 (03 khách sạn 3 sao, 05 khách sạn 2 sao, 44 khách
sạn 1 sao). Phần lớn do tư nhân đầu tư với tổng số vốn trên 1.500 tỷ đồng; chỉ có 01
khách sạn 3 sao hưởng chính sách này. Nghị quyết giai đoạn tiếp theo tiếp tục quy
định mức hỗ trợ: Đối với khách sạn (Hotel) hoặc khách sạn nghỉ dưỡng (Resort) đạt
tiêu chuẩn hạng 3 sao (tối thiểu 50 phòng đạt chuẩn), được hỗ trợ 02 tỷ đồng/dự án;
hạng 4 sao (tối thiểu 80 phòng đạt chuẩn), được hỗ trợ 04 tỷ đồng/dự án; hạng 5 sao
(tối thiểu 100 phòng đạt chuẩn), được hỗ trợ 05 tỷ đồng/dự án. Do vậy, mức hỗ trợ
khách sạn 4, 5 sao là không phù hợp, không khả thi. Nên quy định điều kiện hỗ trợ
xây dựng cơ sở phục vụ du lịch (ngoài Homestay và Farmstay) phù hợp với tình
hình thực tế tỉnh nhà mà không cần quy định sếp hạng sao.
3. Kiến nghị
- Khi triển khai thực hiện chính sách của Nghị quyết này, cơ quan thẩm định
cần vận dụng linh hoạt mọi điều kiện nhằm hỗ trợ cho người dân được tiếp cận
chính sách có hiệu quả nhất. Áp dụng những quy định của Tổng cục du lịch (quy
định về diện tích giường, khăn, ra trải giường...) sẽ khó thực hiện được (đã vướng
trong thời gian qua) vì đây là chính sách hỗ trợ khuyến khích thúc đẩy phát triển du
lịch tỉnh nhà nên điều kiện, thủ tục cần thiết thuộc thẩm quyền quyết định của Tỉnh.
- Khi phê duyệt dự án du lịch, ngành chuyên môn cần xem xét tiêu chí bắt
buộc nguồn nhân lực phải đảm bảo các điều kiện (có qua trường lớp đào tạo, bồi
dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, tập huấn...) để thực hiện dự án đảm bảo mang tính
lâu dài, chuyên nghiệp, góp phần tạo dựng hình ảnh con người Đồng Tháp.
Đề nghị đại biểu HĐND xem xét thảo luận.
IV. Tờ trình số 97/TTr-UBND ngày 05/11/2021 về “dự thảo Nghị quyết
ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền
vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025”
1. Về cơ sở pháp lý và sự cần thiết ban hành Nghị quyết
- Căn cứ điểm e, khoản 5, Điều 19 Luật Tổ chức chính quyền địa phương
ngày 19/6/2015 về nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND Tỉnh trong lĩnh vực lao động
và thực hiện chính sách xã hội quy định: “e. Quyết định biện pháp thực hiện chính
sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng; biện pháp thực hiện chính sách
an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, biện pháp xóa đói, giảm nghèo.”.
- Căn cứ các quy định của Trung ương5: Quyết định ban hành Kế hoạch
hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền
vững; Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 24/2021/QH15 của
Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo
bền vững giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị định của Chính
phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025.
5

Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017, Quyết định số 1705/QĐ-TTg ngày 12/10/2021 của Thủ tướng Chính
phủ; Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ.
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Nhằm thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI,
nhiệm kỳ 2020-2025 đặt ra: “Giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều cuối năm 2025 còn
dưới 3%” và nhiệm vụ Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021-2030)
đề ra: “Triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền
vững; tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; đổi
mới thực chất cách tiếp cận trong giảm nghèo, khơi dậy ý chí chủ động vươn lên tự
thoát nghèo”. Để phù hợp với mô hình tăng trưởng kinh tế, thực hiện hiệu quả mục
tiêu giảm nghèo, bảo đảm người nghèo được tham gia và thụ hưởng các thành quả
của tăng trưởng trong tình hình mới theo quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn
2021-2025, đồng thời kết hợp chặt chẽ, hợp lý, hài hoà giữa phát triển kinh tế với
xã hội để thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030.
Vì vậy, để thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo đa chiều; cải thiện đời
sống vật chất và tinh thần của người dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và giảm
nghèo bền vững, hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 20222025 thì việc HĐND Tỉnh ban hành Nghị quyết này6 là cần thiết, có cơ sở pháp lý.
2. Về nội dung dự thảo Nghị quyết
a) Thể thức
- Tại phần căn cứ ban hành, đề nghị bổ sung Quyết định số 1705/QĐ-TTg
ngày 12/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai Nghị
quyết số 24/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
- Tại Điều 2 bổ sung nội dung: "Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số
394/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 về việc kéo dài thời hạn áp dụng Nghị
quyết số 57/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 của HĐND Tỉnh ban hành Chương
trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.".
- Đề nghị điều chỉnh thể thức dự thảo Nghị quyết “Chương trình mục tiêu
quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 20222025” là Nghị quyết hành chính theo quy định tại điểm g1, khoản 3, Điều 3 Nghị
định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số
điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được sửa
đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 1 của Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày
31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
34/2016/NĐ-CP.
b) Nội dung
- Thống nhất mục tiêu tổng quát: Tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm
nghèo đa chiều, bền vững; hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới, nâng cao ý
thức tự lực vươn lên của chính hộ nghèo, tiếp tục hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm,
sinh kế, hướng dẫn phát triển sản xuất và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, thích
ứng với biến đổi khí hậu cho người nghèo; phát triển hệ thống trợ giúp xã hội,
giảm bất bình đẳng trong xã hội; cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người
6

Ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai
đoạn 2022-2025.
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dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững, hoàn thành mục
tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2022-2025.
- Mục tiêu cụ thể: Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 1,00%/năm theo chuẩn
nghèo Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ; đến năm
2025 tỷ lệ hộ nghèo của Tỉnh còn dưới 3%. Đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu
người của các hộ nghèo tăng ít nhất là 1,8 lần so với năm 2020 (tương đương 30,9
triệu đồng/người/năm).
3. Kiến nghị
Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ X, nhiệm
kỳ 2015-2020 và Nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 về Chương
trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 đã đạt và vượt
chỉ tiêu đề ra7. Dưới tác động của công nghệ số, tạo ra nhiều cơ hội, nâng cao năng
suất, tiêu thụ sản phẩm, tạo ra thu nhập cao để thoát nghèo; nhưng cũng là thách
thức đối với người nghèo trong tiếp cận các cơ hội học tập, đào tạo kỹ năng nghề,
hoạt động thương mại điện tử sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm của người lao
động. Ban Văn hoá - Xã hội kiến nghị UBND Tỉnh quan tâm một số nội dung sau:
- Thực trạng hộ nghèo tuy có giảm nhanh, tuy nhiên kết quả giảm nghèo
chưa thật vững chắc, nguy cơ tái nghèo có thể gia tăng cao; một số địa phương mặc
dù đã phân loại theo nhóm nguyên nhân hộ nghèo, hộ cận nghèo nhưng chưa có
giải pháp phù hợp để hỗ trợ cụ thể8; chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-20259
tăng gấp 2,14 lần so với chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-202010. Vì
vậy, giai đoạn tiếp theo cần quan tâm điều chỉnh cho phù hợp để công tác giảm
nghèo, an sinh xã hội bền vững.
- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, đôn đốc, kiểm tra, giám sát hoạt
động Ban chỉ đạo các cấp, việc thực hiện Chương trình, bao gồm cả việc điều tra,
rà soát, đánh giá biến động hộ nghèo cuối năm đúng thực trạng của từng địa
phương, phản ánh đúng thực tế để có giải pháp hỗ trợ phù hợp theo từng đối tượng.
- Ưu tiên cân đối ngân sách địa phương để đối ứng thực hiện; huy động
nguồn lực để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ; khẩn trương hoàn thành công tác rà
soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đầu kỳ theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 20222025 để làm cơ sở thực hiện các chính sách; rà soát, ban hành các văn bản liên
quan đến điều hành, thực hiện và kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình.
Đề nghị đại biểu HĐND biểu quyết thông qua.
V. Tờ trình số 93/TTr-UBND ngày 02/11/2021 về “dự thảo Nghị quyết
về việc không thu học phí học kỳ I năm học 2021-2022 đối với trẻ em học mẫu
7

Có 41.516 hộ gia đình vươn lên thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 9,98% (năm 2016) xuống còn 1,86% (năm 2020),
bình quân giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 là 1,62%/năm (vượt chỉ tiêu 1,5% Nghị quyết đề ra), tỷ lệ hộ cận nghèo
còn 4,98%; thu nhập bình quân hộ nghèo năm 2020 tăng 2,01 lần so với năm 2015 (thu nhập bình quân hộ nghèo năm
2015 là 711.795 đồng, năm 2020 là 1.432.017 đồng), đạt chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh (chỉ tiêu đề ra tăng 02 lần).
8
như: thiếu vốn sản xuất (49,06%); thiếu đất hoặc không đất sản xuất (38,59%); thiếu phương tiện sản xuất, thiếu
lao động (19,24%); không tay nghề, không việc làm (24,84%); bệnh tật và vướng vào tệ nạn xã hội (19,21%); đông
người ăn theo (18,82%)...
9
Theo Nghị định số 07/2021/NĐ-CP của Chính phủ.
10
Theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
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giáo, học sinh phổ thông công lập, học viên học tại cơ sở giáo dục thường
xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh”
1. Về cơ sở pháp lý và sự cần thiết ban hành Nghị quyết
- Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP11 và Thông tư liên tịch số
09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH12 quy định, ngày 10/7/2020, HĐND
Tỉnh ban hành Nghị quyết số 334/2020/NQ-HĐND về “quy định mức thu học phí
đối với cấp học mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh năm
học 2020-2021”.
- Ngày 03/6/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành Công văn số
2294/BGDĐT-KHTC gửi các địa phương có ý kiến như sau: "... Để kịp họp
HĐND các cấp, Bộ GD&ĐT đề nghị UBND Tỉnh căn cứ tình hình thực tế của địa
phương trình HĐND quyết định khung học phí cụ thể cho năm học 2021-2022
nhưng không vượt khung học phí năm học 2020-2021 đối với từng cấp học và từng
khu vực trên địa bàn theo thẩm quyền...".
Ngày 17/8/2021, HĐND Tỉnh ban hành Nghị quyết số 73/2021/NQ-HĐND
"về việc kéo dài thời gian áp dụng Nghị quyết số 334/2020/NQ-HĐND ngày
10/7/2020 của HĐND Tỉnh quy định mức thu học phí đối với cấp học mầm non và
giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh năm học 2020-2021". Nghị quyết
này hiện nay vẫn còn hiệu lực.
- Căn cứ Điều 17 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính
phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống
giáo dục quốc dân và chính sách mi n, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá
dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo quy định: “Điều 17. Không thu học phí
có thời hạn: Khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh, các sự kiện bất khả kháng do cơ quan
có thẩm quyền công bố; tuỳ theo mức độ và phạm vi thiệt hại, UBND cấp tỉnh trình
HĐND cấp tỉnh xem xét, quyết định không thu học phí trong thời hạn nhất định đối
với trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông công lập, học viên học tại cơ sở
giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông thuộc vùng bị thiên
tai, dịch bệnh, vùng xảy ra các sự kiện bất khả kháng.”.
Do vậy, UBND Tỉnh trình HĐND Tỉnh ban hành Nghị quyết về việc không
thu học phí học kỳ I năm học 2021-2022 theo quy định tại Nghị quyết số
73/2021/NQ-HĐND kéo dài thời gian áp dụng Nghị quyết số 334/2020/NQHĐND của HĐND Tỉnh đối với trẻ em học mẫu giáo, học sinh phổ thông công lập,
học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ
thông trên địa bàn tỉnh là cần thiết, có cơ sở pháp lý, đúng thẩm quyền.
2. Về nội dung dự thảo Nghị quyết
a) Thể thức
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Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ
sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách mi n, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học
2015-2016 đến năm học 2020-2021.
12
Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của Bộ trưởng: Bộ Giáo dục và Đào tạo,
Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP.
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- Tại phần căn cứ ban hành, đề nghị bổ sung Luật Ban hành văn bản quy
phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban
hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020.
- Đề nghị điều chỉnh tiêu đề dự thảo Nghị quyết là: "Nghị quyết về việc không
thu học phí học kỳ I năm học 2021-2022 theo Nghị quyết số 73/2021/NQ-HĐND kéo
dài thời gian áp dụng Nghị quyết số 334/2020/NQ-HĐND của HĐND Tỉnh đối với
trẻ em học mẫu giáo, học sinh phổ thông công lập, học viên học tại cơ sở giáo dục
thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh.".
b) Nội dung: Thống nhất dự thảo Nghị quyết
- Không thu học phí học kỳ I năm học 2021-2022 theo Nghị quyết số
73/2021/NQ-HĐND ngày 17/8/2021 về việc kéo dài thời gian áp dụng Nghị quyết
số 334/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND Tỉnh.
- Về cơ chế tài chính, nguồn kinh phí thực hiện, cơ chế xử lý hụt thu:
+ Ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên cho đơn vị.
+ Nguồn kinh phí: Ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp.
Đề nghị đại biểu HĐND xem xét biểu quyết thông qua.
VI. Tờ trình số 92/TTr-UBND ngày 02/11/2021 về “dự thảo Nghị quyết phê
duyệt Đề án nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025”
1. Về cơ sở pháp lý và sự cần thiết ban hành Nghị quyết
- Căn cứ điểm a, khoản 4, Điều 19 Luật Tổ chức chính quyền địa phương
ngày 19/6/2015 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND Tỉnh trong lĩnh vực
giáo dục, đào tạo...: "a) Quyết định biện pháp phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục
và các điều kiện bảo đảm cho hoạt động giáo dục, đào tạo trong phạm vi được
phân quyền; quyết định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục, đào
tạo công lập thuộc phạm vi quản lý của Tỉnh theo quy định của pháp luật;”.
- Căn cứ các quy định của Trung ương13: Quyết định phê duyệt Đề án bảo
đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai
đoạn 2017-2025; Đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025;
Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 của Thủ tướng
Chính phủ; Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương
trình giáo dục phổ thông.
- Thực hiện chỉ tiêu chủ yếu về lĩnh vực giáo dục đối với tỷ lệ học sinh trong
độ tuổi được huy động đến trường so với dân số đến năm 2025 tại điểm b, khoản 2,
Điều 1 Nghị quyết số 207/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND Tỉnh về
việc điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp đến
năm 2020, định hướng đến năm 2030 quy định: “b) Về xã hội...: Mẫu giáo đạt
90% (3 - 5 tuổi), Tiểu học đạt 99,9%, THCS đạt 97% và THPT đạt 68%”...

13

Quyết định số 1436/QĐ-TTg ngày 29/10/2018; Quyết định số 1677/QĐ-TTg ngày 03/12/2018; Quyết định số
23/QĐ-TTg ngày 07/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
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- Thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về lĩnh vực giáo dục tại điểm b,
khoản 2.3, Điều 1 Nghị quyết số 372/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của
HĐND Tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp 05 năm (20212025) quy định: “b) Về xã hội...: Phát triển giáo dục và đào tạo theo hướng toàn
diện, hiện đại, chuẩn hoá, xã hội hoá và hội nhập quốc tế. Khuyến khích xã hội
hoá đầu tư phát triển các trường chất lượng cao ở tất cả các ngành học, cấp
học...; khắc phục dần sự chênh lệch chất lượng giáo dục giữa các địa bàn; giải
quyết tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ; chú trọng đầu tư thiết bị đáp ứng nhu
cầu giảng dạy ở các cấp giáo dục, nhất là cấp mầm non và tiểu học. Thực hiện tốt
lộ trình sách giáo khoa và chương trình giáo dục mới.”.
- Thực hiện hiệu quả việc bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục
mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết số
385/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND Tỉnh để đáp ứng yêu cầu thực
hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 và giáo dục mầm non.
Nhằm triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu về lĩnh vực giáo dục theo
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025; tạo
tiền đề phát triển nguồn nhân lực, trong đó có nguồn nhân lực chất lượng cao để
thực hiện có hiệu quả công nghiệp hoá - hiện đại hoá và phát triển kinh tế - xã hội
tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025 thì việc HĐND Tỉnh ban hành Nghị quyết này 14 là
cần thiết, có cơ sở pháp lý, đúng thẩm quyền.
2. Về nội dung dự thảo Nghị quyết
a) Thể thức
Cơ bản thống nhất nội dung dự thảo Nghị quyết. Tuy nhiên, đề nghị bổ sung
vào khoản 2, mục I của Đề án (kèm theo Nghị quyết) các văn bản được nêu tại
khoản 1 Báo cáo này.
b) Nội dung
- Mục tiêu tổng quát: Phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Đồng Tháp theo
hướng toàn diện hiện đại, chuẩn hoá và hội nhập quốc tế; xây dựng đội ngũ nhà
giáo, cán bộ quản lý, nhân viên đủ số lượng cơ cấu, đạt chuẩn về trình độ đào tạo
và năng lực phẩm chất. Phấn đấu đến năm 2025 chất lượng giáo dục Tỉnh nhà nằm
trong nhóm 03 tỉnh dẫn đầu khu vực, và nhóm 15 địa phương dẫn đầu cả nước.
- Mục tiêu cụ thể: 06 nhóm chỉ tiêu cơ bản theo quy định của Trung ương;
04 nhóm chỉ tiêu đặc trưng của tỉnh
- Với 07 nhiệm vụ giải pháp để thực hiện Nghị quyết đề ra.
- Tổng nhu cầu kinh phí thực hiện đề án: 4.033,166 tỷ đồng. Trong đó: Xây
dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị: 4.010,206 tỷ đồng; tổ chức bồi dưỡng
cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ
thông 2018: 22,96 tỷ đồng.
* Để đảm bảo tính khả thi của Nghị quyết, Ban Văn hoá - Xã hội đề
nghị cơ quan trình làm rõ nội dung sau:
14

Phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025.
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- Nhu cầu nguồn lực tài chính thực hiện Đề án để xây dựng cơ sở vật chất,
mua sắm trang thiết bị khá lớn (4.010,206 tỷ đồng), việc cân đối nguồn lực này có
đảm đảo để thực hiện đạt chỉ tiêu của dự thảo Nghị quyết đề ra hay không?
- Nhu cầu về nguồn nhân lực cũng rất bức thiết. Hiện nay ở một số địa
phương giáo viên ở các cấp học thiếu nhiều cả cơ học và cục bộ nhưng không
tuyển dụng được. Tỉnh Đồng Tháp thiếu trên 1.500 giáo viên. Giải quyết vấn đề
nguồn lực này như thế nào để thực hiện được các chỉ tiêu của dự thảo Nghị quyế?
3. Kiến nghị
Ban Văn hoá - Xã hội kiến nghị UBND Tỉnh một số nội dung sau:
- Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ X,
nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết số 59/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 của
HĐND Tỉnh về nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016-2020
đạt 45/58 chỉ tiêu, chiếm tỷ lệ 77,59%15, còn 13/58 chỉ tiêu chưa đạt16, chiếm tỷ lệ
22,41% do nhiều nguyên nhân. Vì vậy cần có giải pháp khắc phục có hiệu quả các
chỉ tiêu chưa đạt; nhưng giai đoạn này chỉ tiêu đề ra cao hơn như: Tỷ lệ huy động
học sinh ra lớp cấp THPT, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng ngành học mầm non, trường
đạt chuẩn quốc gia của 2 cấp học (THCS, THPT)...
- Cần thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, dự báo nguồn lực giáo viên
ở các cấp học có lộ trình dài để có sự phối hợp đào tạo hoặc đào tạo theo địa chỉ
tránh thiếu hụt nguồn giáo viên Tin học, tiếng Anh, Mầm non ... như hiện nay.
- Tuyên truyền nâng cao nhận thức của cha mẹ học sinh và học sinh về học
nghề, nâng cao chất lượng tư vấn hướng nghiệp và dạy nghề gắn với giải quyết
việc làm để thực hiện tốt công tác giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân
luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025 theo Quyết định số
522/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ17.
- Có giải pháp khắc phục tình trạng chất lượng giáo dục còn chênh lệch giữa
các địa bàn, giữa các ngành học; chất lượng dạy và học ngoại ngữ mặc dù có
chuyển biến nhưng vẫn chưa đáp ứng được so với yêu cầu.
- Đa dạng hoá hình thức tổ chức dạy học, nhất là dạy học trực tuyến, dạy qua
internet, học qua truyền hình và các hình thức khác để phù hợp trong giai đoạn
hiện nay; thực hiện ứng dụng chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo, nghiên cứu
khoa học; đổi mới sáng tạo trong dạy và học; gắn kết giáo dục giữa nhà trường, gia
đình và xã hội.
- Xem xét giải quyết tình trạng thiếu giáo viên ở các cơ sở giáo dục công lập,
môn học, cấp học (Theo báo cáo của UBND Tỉnh cho Bộ Giáo dục và Đào tạo và
Bộ Nội vụ, tổng số biên chế theo quy định của Thông tư liên tịch số
15

Trong đó: Đạt 38/50 chỉ tiêu cơ bản và 07/08 chỉ tiêu nâng cao.
Tỷ lệ huy động trẻ mầm non (nhà trẻ, mẫu giáo); tỷ lệ bỏ học ở cấp tiểu học tăng do nguyên nhân khách quan vì dịch
bệnh Covid-19; xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông; trình độ chuyên môn
nghiệp vụ của giáo viên, cán bộ quản lý ngành học mầm non, cấp tiểu học chưa đạt chuẩn theo quy định của Luật Giáo
dục 2019 còn nhiều; việc kêu gọi xã hội hoá đầu tư vào giáo dục và đào tạo chưa đạt kết quả cao…
17
Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án giáo dục hướng
nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025.
16
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06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV18 và Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT19 thì Tỉnh
còn thiếu 1.970 người20.)
Kính trình đại biểu HĐND Tỉnh xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:
- TT/HĐND, UBND Tỉnh;
- Đại biểu HĐND Tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT, CTHĐND. Đề.

TM. BAN VĂN HOÁ - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN

Đoàn Duy Thuỳ Ngạn
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Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 quy định về danh mục khung vị trí việc làm
và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập.
19
Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn danh mục khung vị trí
việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.
20
Công văn số 642/UBND-THVX ngày 04/11/2021 về kết quả rà soát và giải quyết tình trạng giáo viên thừa cấp
học phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

