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BÁO CÁO 

Chế độ chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và nhân             

viên trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập 

                        

Kính gửi:    Sở Giáo dục – Đào tạo Hà Tĩnh. 
 

Thực hiện công văn số 1536/ SGDĐT ngày 28/7/2022 về việc báo cáo thực 

hiện chế độ chính sách đối với nhà giáo cán bộ quản lý, nhân viên mầm non, 

UBND huyện Cẩm Xuyên báo cáo cụ thể như sau: 

Phần I: Khái quát về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và 

nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập huyện Cẩm Xuyên: 

Tổng số cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên (GV), nhân viên (NV): 792  

người, trong đó: 

 Cán bộ quản lý: 68 người, GV: 537  người, NV: 187 người (Kế toán 24, 

NVND: 132, BV: 31 người ) 

 Trình độ đào tạo: Đại học: 479 người; Cao đẳng: 212 người; Trung cấp: 

65 người. (Đang theo học Đại học: 17 người) 

 Phần II: Tình hình triển khai các chính sách đối với nhà giáo, cán bộ 

quản lý giáo dục và nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập 

I. Tình hình triển khai  

1. Triển khai đầy đủ và kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật của Trung 

ương về chế độ chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và nhân 

viên trong toàn ngành theo Nghị định 105/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 

2020, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về việc 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của 

nhà nước; Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế 

độ tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Thông 

tư 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ về Hướng dẫn thực hiện chế 

độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán 

bộ, công chức, viên chức; Thông tư 03/2021/TT-BNV ngày 29/06/2021 của Bộ 

trưởng Bộ nội vụ sửa đổi bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng 

bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán 

bộ, công chức, viên chức và người lao động; Nghị định 77/2021 quy định về chế 

độ phụ cấp thâm niên nhà giáo; Nghị định 135/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ 

hưu; Thông tư 01/2021/TT-BGD-ĐT quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục mầm 

non công lập; Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/09/2021 xử lý cán bộ 

công chức, viên chức; Thông tư 33/2005/TT-BGD & ĐT ngày 08/12/2005 
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hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong cơ sở giáo 

dục công lập… 

2. Công tác chỉ đạo:  

- Tổ chức phổ biến, quán triệt các Nghị định, Thông tư của Chính phủ, Bộ 

GD-ĐT mà đặc biệt là Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 

2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non đến công 

chức, viên chức, người lao động nhằm nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, 

trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện các chính 

sách phát triển giáo dục mầm non. 

- Tăng cường xã hội hóa giáo dục, khuyến khích các cá nhân, doanh nghiệp 

và toàn xã hội tham gia đầu tư phát triển cơ sở vật chất cho giáo dục mầm non 

dưới mọi hình thức theo quy định của pháp luật. 

- Củng cố, phát triển mạng lưới trường, lớp mầm non phù hợp với quy 

hoạch phát triển giáo dục và đào tạo của huyện theo hướng chuẩn hóa, hiện đại 

hóa và xã hội hóa; thực hiện giáo dục phổ cập mầm non cho trẻ em 05 tuổi. 

- Xây dựng dự toán ngân sách hàng năm, báo cáo Hội đồng nhân dân huyện 

để quyết định các giải pháp bảo đảm cân đối nguồn lực tài chính thực hiện chính 

sách trên địa bàn; bố trí kinh phí thực hiện các chính sách theo quy định tại Nghị 

định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ và các 

chính sách khác. 

 - Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với việc thực hiện 

các chính sách phát triển giáo dục mầm non; ngăn ngừa và xử lý nghiêm các vi 

phạm, tiêu cực trong việc thực hiện chính sách trên địa bàn huyện. 

-Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho giáo 

viên mầm non theo quy định. 

3. Các chính sách hỗ trợ giáo viên, nhân viên trên địa bàn: Thực hiện đầy 

đủ các chế độ chính sách theo các văn bản của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào 

tạo, không ban hành văn bản riêng thực hiện các chế độ chính sách khác theo 

đặc thù của địa phương. 

II. Khó khăn, bất cập và nguyên nhân  

1. Những khó khăn, bất cập. 

Công tác tổ chức thực hiện: Nhiều lúc còn chưa kịp thời, do trong quá trình 

thực hiện Nghị định đã có hiệu lực nhưng chưa có Thông tư hướng dẫn, nên các 

địa phương còn lúng túng trong quá trình thực hiện. 

 Công tác kiểm tra, giám sát và chỉ đạo có lúc còn chưa được thường 

xuyên, kịp thời, còn hình thức, thiếu thực chất. 

2. Nguyên nhân của những khó khăn, bất cập. 

Việc ban hành các văn bản của cấp trên còn có sự chồng chéo, trùng lắp, 

thiếu sự đồng bộ, chế độ cho giáo viên từ tiền lương, phụ cấp, nâng lương có rất 

nhiều văn bản điều chỉnh dẫn đến cập nhật không kịp thời. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-105-2020-nd-cp-quy-dinh-chinh-sach-phat-trien-giao-duc-mam-non-452005.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-105-2020-nd-cp-quy-dinh-chinh-sach-phat-trien-giao-duc-mam-non-452005.aspx
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Ngân sách địa phương còn hạn hẹp nên chưa có nhiều cơ chế, ưu đãi tốt và 

kịp thời đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và nhân viên trong các cơ sở 

giáo dục mầm non công lập. 

III. Kiến nghị, đề xuất các chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý 

giáo dục và nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non 

Cần xem xét để tăng lương, phụ cấp đối với nhà giáo, các chính sách cho 

đội ngũ nhân viên nuôi dưỡng và bố trí thêm nhân viên hành chính theo vị trí 

việc làm cho các cơ sở giáo dục mầm non. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Phó chủ tịch UBND huyện phụ trách; 

- Các phòng: GD&ĐT, Nội vụ; 

- Lưu: VT, GDĐT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Phạm Văn Thắng 
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