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BÁO CÁO  

Kết quả tổ chức, hoạt động của các trường Phổ thông dân tộc bán trú  

tại các xã vùng III chuyển về vùng I trên địa bàn huyện 

 

Thực hiện Công văn số 444/TB-HĐND-VHXH ngày 24/5/2022 của 

HĐND tỉnh thông báo Chương trình khảo sát chuẩn bị cho phiên chất vấn quý II 

năm 2022 của Thường trực HĐND tỉnh. UBND huyện báo cáo các nội dung cụ 

thể như sau: 

I. KHÁI QUÁT CHUNG 

- Tổng số trường Phổ thông dân tộc bán trú trên địa bàn huyện: 9 trường 

(Tiểu học: 2, trường liên cấp TH&THCS: 01, THCS: 06). Gồm 1.525 học sinh. 

Trong đó có 06 trường thuộc các xã vùng III chuyển về vùng I theo Quyết định 

số 612/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của Ủy ban dân tộc (02 trường Tiểu học: 

trường PTDTBT Tiểu học I xã Bính Xá, PTDTBT Tiểu học I xã Kiên Mộc; 01 

trường liên cấp TH&THCS: PTDTBT TH&THCS xã Bắc Lãng; 03 trường 

THCS: trường PTDTBT THCS xã Bính Xá, PTDTBT THCS xã Kiên Mộc, 

PTDTBT THCS xã Bắc Xa).  

- Tổng số trường từ xã vùng III về vùng I là 06 trường với tổng số lớp: 56 

lớp với 1.120 học sinh, trong đó: Trường PTDTBT Tiểu học: 25 lớp; 334 học 

sinh; Trường PTDTBT TH&THCS: 15 lớp; 378 học sinh; Trường PTDTBT 

Trung học cơ sở: 16 lớp; 408 học sinh. Số học sinh tại các trường chịu tác động 

của Quyết định số 612/QĐ-UBND: 1.120 học sinh, trong đó số học sinh được 

hưởng chế độ theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 là: 223/1.120, tỷ 

lệ 19,9%); số học sinh thôi hưởng chế độ theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP (so 

với năm học 2020-2021) là 481 học sinh. 

- Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên: 154 (Trong đó CBQL:18, 

Giáo viên: 108, nhân viên: 28. Tổng số cán bộ, giáo viên và nhân viên công tác 

tại các xã, thôn chuyển từ vùng III về vùng I là 139 người, trong đó số bị ảnh 

hưởng đến chế độ là 134/139 người (tỷ lệ 96,4%) theo quy định tại Nghị định số 

76/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 10/2019 của Chính phủ về chính sách đối với 

cán bộ công chức, viên chức người lao động và người hưởng lương trong lực 

lượng vũ trang tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Quyết 

định số 224/2005QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng về chế độ phụ cấp ưu 

đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập. 

- Chất lượng giáo dục năm học (kết quả 02 năm học gần đây)  

+ Cấp Tiểu học 
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Năm 

học  

Số 

học 

sin

h 

Tiếng Việt Toán 

Hoàn 

thành 

Tốt 

Tỉ 

lệ 

Hoàn 

thành 

Tỉ 

lệ 

Chưa 

hoàn 

thành 

Tỉ 

lệ 

Hoàn 

thành 

Tốt 

Tỉ lệ Hoàn 

thành 

Tỉ lệ Chưa  

hoàn 

thành 

Tỉ 

lệ 

2019-

2020 

548 185 33,

8 

360 56,

7 

3 0,5 260 47,3 285 52 3 0,

5 

2020-

2021 

580 222 38,

3 

357 61,

5 

1 0,2 279 48,1 300 51,7 1 0,

2 

+ Cấp THCS 

Năm 

học  

Số 

học 

sin

h 

Hạnh kiểm Học lực 

Tốt Tỉ 

lệ 

Kh

á 

Tỉ 

lệ 

T

B 

Tỉ 

lệ 

Y

ếu 

Tỉ 

lệ 

Giỏ

i 

Tỉ 

lệ 

Kh

á 

Tỉ 

lệ 

TB Tỉ 

lệ 

Y

ế

u 

Tỉ 

lệ 

2019-

2020 

441 307 69,

6 

121 27,

4 

1

3 

3,

0 

0 0 26 5,9 145 32,

9 

256 58,

0 

1

4 

3,

2 

2020-

2021 

492 342 69,

5 

141 28,

7 

9 1,

8 

0 0 29 5,9 208 42,

3 

254 51,

6 

1 0,

2 

- Cơ sở vật chất: các phòng học đảm bảo được xây dựng kiên cố và bán 

kiên cố, không có phòng học tạm; khối phòng học bộ môn, phòng hành chính cơ 

bản đủ phục vụ cho các hoạt động của nhà trường, công trình vệ sinh và công 

trình nước sạch cơ bản đáp ứng nhu cầu nhưng chưa thực sự đảm bảo theo quy 

định. 

II. KẾT QUẢ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

- Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, hướng dẫn của Bộ, Sở, 

Phòng GDĐT huyện đã chủ động tham mưu cho UBND huyện ban hành các văn 

bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của ngành giáo dục, chỉ đạo các trường thường 

xuyên cập nhật kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; chủ động 

nghiên cứu, cụ thể hóa phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương, triển khai, 

hướng dẫn các trường thực hiện kịp thời. 

- Chỉ đạo các trường đã triển khai các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của các 

cấp về hướng dẫn tổ chức hoạt động của trường bán trú, các văn bản quy định 

chế độ, chính sách hỗ trợ cho học sinh để phụ huynh nắm bắt, có sự ủng hộ đồng 

thuận để phối hợp thực hiện, một số văn bản như: Văn bản hợp nhất số 

05/VBHN-BGDĐT ngày 13/5/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành 

quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú; Nghị định 

116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Thủ tướng chính phủ quy định chính sách 

hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn; Thông tư 

24/2010/TT-BGDĐT ngày 02/8/2010 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 
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của trường phổ thông dân tộc bán trú; Thông tư Số 30/2015/TT-BGDĐT ngày 

11/12/2015 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động 

của trường phổ thông dân tộc bán trú ban hành kèm theo Thông tư số 

24/2010/TT-BGDĐT ngày 02/8/2010 của Bộ trưởng Bộ GDĐT; 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 

miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, 

đào tạo; Quyết định số 2249/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về phê duyệt danh sách học sinh được hưởng chính sách bán trú theo quy 

định tại nghị định 116/2016 cũng như các văn bản khác theo quy định;  

 - Thực hiện chi trả các chế độ giáo viên theo Nghị định 76/2019/NĐ- CP 

ngày 08/10/2019 Nghị định về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức 

người lao động và người được hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở 

vùng trong điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

2. Kết quả hoạt động 

2.1. Kết quả thực hiện các chính sách 

         * Đối với học sinh  

- Vào đầu mỗi năm học, các trường căn cứ các văn bản chỉ đạo tổ chức rà 

soát khoảng cách địa bàn học sinh được hưởng chế độ theo Nghị định 

116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Thủ tướng chính phủ quy định chính sách 

hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn; Quyết định số 

2249/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt danh 

sách học sinh được hưởng chính sách bán trú theo quy định tại Nghị định 

116/2016/NĐ-CP. Rà soát học sinh đủ điều kiện được hưởng chế độ theo Nghị 

định và lập danh sách tham mưu với UBND xã tổ chức họp xét hoàn thiện hồ sơ 

trình cấp trên phê duyệt. Trong quá trình thực hiện luôn đảm bảo đúng quy trình, 

đúng đối tượng học sinh. Việc chi trả chế độ (tiền ăn, tiền nhà ở, hỗ trợ gạo,..) 

thực hiện đầy đủ kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh yên tâm học tập, 

góp phần giữ vững và duy trì tỷ lệ học sinh ra lớp, nhất là học sinh ở các thôn 

bản xa trung tâm. Việc tổ chức dạy học 2 buổi/ ngày được duy trì đều đặn, 

thường xuyên, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường. 

 - Sau khi Quyết định số 861/QĐ-TTg và Quyết định số 612/QĐ-UBDT có 

hiệu lực: Học sinh THCS không còn được miễn giảm học phí: 310/504, tỷ lệ 

61,5% (theo quy định tại 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 miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí 

học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo). Không còn được hỗ trợ 

tiền ăn cho học sinh bán trú (473/1120, tỷ lệ 42,2%) với mức hỗ trợ 40% mức 

lương cơ bản/học sinh/tháng, hỗ trợ gạo 15 kg/học sinh/tháng, hỗ trợ không quá 

9 tháng/năm học; không còn được hỗ trợ tiền ăn, tiền ở, tiền mua sắm, sửa chữa 

dụng cụ thể dục thể thao, tiền mua thuốc phục vụ học sinh bán trú (theo Nghị 

định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ 
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trợ cho học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn). Không còn 

được cấp thẻ BHYT miễn phí (Năm học 2021-2022 số học sinh phải nộp 

BHYT là 589/1120, tỷ lệ 52,6%, số chưa nộp BHYT theo quy định: 51/1120, tỷ 

lệ 4,6%). 

* Đối với giáo viên, nhân viên 

- Ngoài chế độ lương và các phụ cấp khác theo các văn bản quy định, 

ngoài ra còn thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên và nhân 

viên theo Nghị định 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 của Chính phủ về chính 

sách đối với cán bộ, công chức, viên chức người lao động và người được hưởng 

lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng trong điều kiện kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó khăn. Với mức thu nhập tương đối ổn định cán bộ, giáo viên và 

nhân viên an tâm công tác.  

- Sau khi Quyết định số 861/QĐ-TTg và Quyết định số 612/QĐ-UBDT có 

hiệu lực cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên sẽ không được hưởng các chính 

sách theo quy định, cụ thể như sau: Chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với nhà 

giáo đang trực tiếp giảng dạy đối với các trường MN, TH giảm từ 70% còn 50% 

các trường THCS giảm từ 70% còn 35% ( không được hưởng là 134/139, tỷ lệ 

96,4%); không còn chế độ phụ cấp thu hút là 70% (không được hưởng 

18/23, tỷ lệ 78,3%); không còn chế độ trợ cấp lần đầu, trợ cấp chuyển vùng 

(quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ về 

chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức người lao động và người hưởng 

lương trong lực lượng vũ trang tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt 

khó khăn). 

* Khó khăn: Học sinh có hộ khẩu thường trú tại vùng III trước đây 

chuyển đổi thành vùng I theo Quyết định số 612/QĐ-UBND không còn được 

hưởng chế độ theo NĐ 116/2016/QĐ-CP vì không đảm bảo điều kiện về địa bàn 

thụ hưởng. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, việc học tập của học 

sinh nhất là học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Trước khi chưa thực hiện 

Quyết định 612/QĐ-UBDT cán bộ giáo viên được hưởng đầy đủ chế độ theo 

Nghi định 76/2019/NĐ- CP mức lương tương đối ổn định, thầy cô tập trung 

chuyên môn cao hơn. Sau khi thực hiện Quyết định 612/QĐ-UBDT một số phụ 

cấp bị cắt giảm dẫn đến tổng mức lương giáo viên thấp đặc biệt giáo viên mới ra 

trường, nhiều giáo viên phải tranh thủ làm thêm để tăng thu nhập cho gia đình 

do đó dẫn đến không có nhiều thời gian đầu tư cho công tác dạy học. Nhiều giáo 

viên xin luân chuyển công tác đến các trường thuộc vùng 3 hoặc về các trường 

gần nhà hơn để đảm bảo cuộc sống và giảm chi phí đi lại dẫn đến đội ngũ giáo 

viên, nhân viên của nhà trường có nhiều xáo trộn làm ảnh hưởng đến tâm lý của 

cán bộ, giáo viên, nhân viên và các hoạt động giáo dục của trường học. 

* Giải pháp thực hiện 

- Chỉ đạo ngành giáo dục tăng cường công tác quản lý đối với công tác 

bán trú; đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối với Nhân dân về công tác bán trú 

theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP, Quyết định số 861/QĐ-TTg và Quyết định 
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số 612/QĐ-UBDT; thực hiện các giải pháp, tổ chức các hoạt động giáo dục 

nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. 

- Ngay khi Quyết định số 861/QĐ-TTg và Quyết định số 612/QĐ-UBDT 

có hiệu lực, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng GDĐT hướng dẫn các trường học 

về thực hiện các văn bản chỉ đạo, tổ chức đoàn kiểm tra về thực hiện Nghị định 

số 116/2016/NĐ-CP ở 100% các trường bán trú. 

- Đối với số trường PTDTBT chuyển từ khu vực III sang khu vực II, I, 

tiếp tục duy trì mô hình trường PTDTBT (Theo quy định tại Điều 12, Văn bản 

hợp nhất số 05/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ GDĐT);  

- Ngành giáo dục tiếp tục công tác rà soát, nắm bắt tình hình, có giải pháp 

giúp đỡ học sinh khó khăn, thực hiện "3 đủ" nhằm đảm bảo tỷ lệ huy động học 

sinh ra lớp. Khuyến khích các trường không còn là trường bán trú tiếp tục tổ 

chức nấu ăn cho học sinh theo hình thức xã hội hóa, tạo điều kiện cho việc học 2 

buổi/ngày nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. 

- Đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất, thực hiện chuyển đổi mô hình trường 

bán trú đối với những nơi có đủ điều kiện nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và 

học tập cho học sinh vùng đặc biệt khó khăn. 

- Tiếp tục rà soát đối tượng học sinh được hưởng chính sách theo Nghị 

định số 116/2016/NĐ-CP, đảm bảo thực hiện đủ, đúng đối tượng, tránh tình 

trạng lạm dụng chính sách hoặc bỏ sót đối tượng được hưởng theo quy định. 

 2.2. Kết quả, chất lượng hoạt động dạy và học 

- Chất lượng giáo dục năm học 2021-2022 đối với học sinh bán trú cấp 

Tiểu học (so với mặt bằng chung cấp Tiểu học toàn huyện) 

 + Học sinh lớp 1,2 (đánh giá theo CTGDPT 2018), tổng số: 247 học sinh: 

Môn Tiếng Việt: Hoàn thành Tốt: 130/247, tỷ lệ 52,6% (giảm 0,4%); Hoàn 

thành: 116/247, tỷ lệ 50% (tăng 4%); Chưa hoàn thành: 1/247, tỷ lệ 0,4% (giảm 

0,7%); Môn Toán: Hoàn thành Tốt: 151/247, tỷ lệ 61,1% (tăng 2,1%); Hoàn 

thành: 96/247, tỷ lệ 38,8% (giảm 2,2%); Chưa hoàn thành: 0/247, tỷ lệ 0%. 

 + Học sinh lớp 3,4,5, tổng số 369 học sinh (đánh giá theo Thông tư 

22/BGDĐT ngày 22/9/2016): Môn Tiếng Việt: Hoàn thành Tốt: 147/369, tỷ lệ 

39,8% (tăng 2,7%); Hoàn thành: 222/369, tỷ lệ 60,2% (giảm 2,5%); Chưa hoàn 

thành: 0; Môn Toán: Hoàn thành Tốt: 186/369, tỷ lệ 50,4% (tăng 4,4%); Hoàn 

thành: 183/369, tỷ lệ 49,6% (giảm 4,3%); Chưa hoàn thành: 0. 

- Kết quả 2 mặt giáo dục năm học 2021-2022 đối với học sinh bán trú cấp 

THCS (so với mặt bằng chung cấp THCS toàn huyện) 

+ Đối với lớp 6 thực hiện theo chương trình GDPT 2018 (Đánh giá theo 

Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021): Tổng số 5 lớp với 125 học sinh, 

trong đó: Kết quả học tập: Tốt: 5/125, tỷ lệ 4,0% (giảm 9,9%); Khá: 51/125 tỷ lệ 

40,8% (tăng 5,4%); Đạt: 69/125 đạt 55,2% (tăng 6,6%); Chưa đạt: 0/125 chiếm 
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0% (giảm 2,15%). Kết quả rèn luyện: Tốt: 103/125, tỷ lệ 82,4% (giảm 2,5%); 

Khá: 22/125 tỷ lệ 17,6% (tăng 2,5%), Đạt 0/125, tỷ lệ 0%. 

+ Đối với lớp 7,8,9 thực hiện theo chương trình hiện hành (Đánh giá theo 

thông tư 58/2011/TT-BGDĐT và thông tư 26/2020/BGDĐT): Tổng số 377 học 

sinh, trong đó: Học lực: Giỏi: 17/377 đạt 4,5% (giảm 8,9%); Khá: 142/377 đạt 

37,7% (giảm 1,5%); Trung bình: 210/377 đạt 55,7% (tăng 9,2%); Yếu: 8/377 

chiếm 2,1% (tăng 1,2%). Hạnh kiểm: Tốt: 275/377, đạt 72,9% (giảm 6,6%); 

Khá: 102/377, đạt 27,1% (tăng 7,2%); Trung bình: 0/377 chiếm 0%.  

- Quyết định số 612/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc tác động trực tiếp 

đến chất lượng giáo dục học sinh, chất lượng tại các trường bị ảnh hưởng có 

giảm so với mặt bằng chung của huyện, chất lượng học sinh đại trà và học sinh 

mũi nhọn còn hạn chế. Công tác huy động học sinh ra lớp còn nhiều khó khăn, 

cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường thường xuyên đến các thôn bản động 

viên học sinh ra lớp để đảm bảo công tác duy trì sĩ số và chất lượng giáo dục. 

 2.3. Hoạt động giáo dục, lao động, văn hóa thể thao và tổ chức nuôi dưỡng 

- Khó khăn: Việc chuyển địa bàn từ vùng III về vùng I của các trường 

PTDTBT gặp khó khăn trong công tác tổ chức học 2 buổi/ngày do các em không 

được hưởng chế độ bán trú, buổi trưa các em ăn uống tự túc, sức khỏe không 

đảm bảo cho các tiết học buổi chiều, các em còn bỏ tiết, học sinh mệt mỏi dẫn 

đến chất lượng các giờ học buổi chiều chưa cao.Việc tổ chức nấu ăn cho các em 

gặp khó khăn, không thực hiện được do phụ huynh không đồng ý với lý do phải 

đóng góp nhiều. Khi học sinh không thuộc hộ nghèo và ra khỏi danh sách các xã 

đặc biệt khó khăn gặp khó khăn trong việc học tập, không có các chế độ hỗ trợ 

như: chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ mua thẻ Bảo hiểm y tế, hỗ trợ chi phí 

học tập, hỗ trợ ăn trưa, hỗ trợ theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP,…dẫn đến 

ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học; ảnh hưởng đến việc huy động học sinh ra 

lớp. 

- Giải pháp khắc phục: Phối hợp với chính quyền địa phương tuyên 

truyền cho phụ huynh, học sinh hiểu về thực hiện chế độ chính sách của nhà 

nước, lợi ích của việc ăn nghỉ tại trường để các em tiếp tục vào ở bán trú tại 

trường.Tổ chức nhiều hoạt động tập thể hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa, văn 

hóa, văn nghệ, thể dục thể thao…nhằm thu hút các em đến trường. 

2.4. Việc đầu tư, duy trì, sử dụng cơ sở vật chất của trường 

- Cơ sở vật chất, phòng học mặc dù đã được quan tâm đầu tư bổ sung 

nhưng chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. 

Phòng học bộ môn (Tin, Sinh - Hóa, Lý - CN, Ngoại ngữ, ...) và trang thiết bị 

giáo dục ở nhiều trường còn thiếu, chưa đồng bộ, ảnh hưởng đến chất lượng 

giáo dục. 

- Việc sử dụng cơ sở vật chất ở các trường bán trú bị ảnh hưởng như: bếp 

ăn bán trú, nhà ăn học sinh, phòng ở của học sinh hầu như không còn sử dụng 

đúng mục đích do không có học sinh ăn và ở tại trường. 
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- Công tác huy động xã hội hoá giáo dục để đầu tư cơ sở vật chất, cải tạo 

cảnh quan cho các nhà trường còn hạn chế. 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Đối với Trung ương: Xem xét tiếp tục có những chế độ chính sách hỗ 

trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã, thôn không còn thuộc diện đặc biệt khó 

khăn mua thẻ bảo hiểm y tế để khám chữa bệnh. Tiếp tục thực hiện chính sách 

miễn, giảm học phí cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo Nghị định 

số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ. 

2. Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo: Tiếp tục tham mưu với Chính phủ 

đối với việc phát triển hệ thống trường PTDTBT và chế độ đối với học sinh bán 

trú. Tham mưu các chính sách ưu tiên phát triển giáo dục vùng DTTS, miền núi, 

tạo bước đột phá đối với chất lượng giáo dục. Sửa đổi Thông tư về quy chế tổ 

chức và hoạt động của trường PTDTBT để duy trì mô hình trường phổ thông 

dân tộc bán trú, theo đó điều chỉnh tỷ lệ học sinh bán trú tại các trường 

PTDTBT. 

3. Đối với HĐND và UBND tỉnh 

- Tiếp tục có các giải pháp duy trì các chế độ đối với các trường phổ 

thông dân tộc bán trú để các em được hưởng các chế độ của nhà nước, giảm bớt 

khó khăn cho phụ huynh và học sinh, thu hút các em đến trường. 

- Hỗ trợ phụ cấp trách nhiệm 0,3 cho nhân viên đối với các trường bán 

trú, vì trên thực tế các nhân viên này thường xuyên phải thực hiện các nhiệm vụ 

liên quan đến quản lý, chăm sóc, thực hiện chế độ chính sách và các hoạt động 

giáo dục đặc thù khác trong các trường nội trú, bán trú. 

- Quan tâm đầu tư xây dựng bổ sung các phòng học bộ môn, phòng chức 

năng, thiết bị dạy học để thu hút học sinh ở bán trú và thực hiện có hiệu quả 

chương trình giáo dục phổ thông 2018; thực hiện chế độ chính sách cho CBQL, 

giáo viên và học sinh, bố trí kinh phí hỗ trợ học sinh vùng đặc biệt khó khăn trên 

địa bàn huyện. 

       Uỷ Ban nhân dân huyện Đình Lập trân trọng báo cáo./. 
 

Nơi nhận:   
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Thành phần Đoàn khảo sát;  

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- VP ĐĐBQH và HĐND tỉnh; 

- TT HĐND, UBND huyện;  

- CT, các PCT UBND huyện; 

- VP HĐND và UBND huyện; 

- Phòng GD&ĐT huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Tô Thị Hiến 
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