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BÁO CÁO 

Thực hiện 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  

 

Thực hiện Công văn số 1536/SGDĐT-TCCB ngày 28/7/2022 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo về việc báo cáo thực hiện chế độ chính sách đối với nhà giáo, cán bộ 

quản lý, nhân viên mầm non, Ủy ban nhân dân thị xã Hồng Lĩnh báo cáo kết quả 

thực hiện 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 của địa phương 

Thị xã Hồng Lĩnh có 06 trường mầm non công lập. Năm học 2021-2022, các 

trường có tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên: 165 người (cán bộ quản lý 

17, giáo viên 142, nhân viên: 06); biên chế: 165 người, tỷ lệ 100%; tỷ lệ 2,0 giáo 

viên/nhóm, lớp.  

Trình độ đào tạo của cán bộ quản lý, giáo viên: Thạc sỹ: 02 người, tỷ lệ: 

1,25%; Đại học 142 người, tỷ lệ 89,3%, Cao đẳng 15 người, tỷ lệ 9,45%. 

Chế độ tiền lương, phụ cấp theo lương, nâng lương theo định kỳ, nâng lương 

trước hạn được đảm bảo đầy đủ, kịp thời. 

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 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. 

Ủy ban nhân dân thị xã triển khai đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với 

nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và nhân viên theo các văn bản quy phạm pháp luật 

của Trung ương như: 

- Nghị định số 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, Nghị định số 

17/2013/NĐ-CP ngày 19/02/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 204/2004/NĐ-CP; 

- Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ 

cấp thâm niên đối với nhà giáo; 

- Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ về chính sách 

đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có 

điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 
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24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và 

người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - 

xã hội đặc biệt khó khăn. 

- Nghị định 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định chính 

sách phát triển giáo dục mầm non; 

- Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính  

phủ quy định về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy 

trong các cơ sở giáo dục công lập; 

- Thông tư số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/9/2015 quy định mã số 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non của Liên Bộ Nội vụ - Giáo 

dục và Đào tạo; Thông tư số 01/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT ngày 02/02/2021 quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức 

giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập; cùng với các văn bản khác 

quy định về chế độ chính sách đối với giáo dục mầm non được triển khai kịp thời, 

đầy đủ, đúng quy định. 

2. Công tác chỉ đạo của địa phương 

Thực hiện các Nghị định của Chính phủ; Thông tư Liên tịch của Bộ Nội vụ - 

Bộ GDĐT; văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân thị xã Hồng Lĩnh 

đã tổ chức tuyên truyền, quán triệt, phổ biến kịp thời các chế độ chính sách đối với 

cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Tổ chức triển khai thông qua 

các cuộc họp hội đồng sư phạm nhà trường, sinh hoạt công đoàn, trang Website, 

cổng thông tin của nhà trường, ngành,...  

Đảm bảo các chế độ chính sách cho viên chức như: Lương, các phụ cấp theo 

quy định, nâng lương định kỳ, nâng lương trước thời hạn, chế độ giáo viên cốt cán 

cấp thị xã, cấp tỉnh, chế độ thai sản,... đối với viên chức; xếp lương cho 165 cán bộ 

quản lý, giáo viên, nhân viên bậc học mầm non, đảm bảo phụ cấp theo lương. 

Thực hiện bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp 96 giáo viên mầm non hạng IV 

(mã số V.07.02.06) vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III (mã số 

V.07.02.26).   

3. Các chính sách hỗ trợ giáo viên, nhân viên của địa phương 

- Thực hiện theo Nghị quyết số 96/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của 

HĐND tỉnh về phát triển giáo dục mầm non và phổ thông tỉnh Hà Tĩnh đến năm 

2025 và những năm tiếp theo: Giáo viên cốt cán cấp thị xã và cấp tỉnh đã được hưởng 

chế độ theo quy định, mức hỗ trợ mỗi tháng bằng 0,3 lần lương cơ sở do Chính phủ 

quy định đối với giáo viên cốt cán cấp tỉnh, bằng 0,2 lần lương cơ sở đối với giáo 

viên cốt cán cấp huyện. Thị xã có 04 giáo viên cốt cán cấp tỉnh, 05 giáo viên cốt cán 

cấp thị xã đã được hỗ trợ với tổng số tiền là 59.004.000 đồng (năm học 2020-2021 

và 2021-2022);  

- Thực hiện theo Nghị quyết số 96/2020/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 của Hội 

đồng nhân dân thị xã về việc hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non, tiểu học, trung học 
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cơ sở thị xã Hồng Lĩnh giai đoạn 2021-2025: Thưởng cho giáo viên giỏi cấp tỉnh: 

Giải Nhất bằng 1,5 lần mức lương cơ sở, giải Nhì bằng 1,0 lần mức lương cơ sở,  

giải Ba bằng 0,7 lần mức lương cơ sở, giải Khuyến khích bằng 0,5 lần mức lương 

cơ sở do Chính phủ quy định tại thời điểm đạt giải.  

Năm học 2020-2021, thị xã đã hỗ trợ 12 giáo viên mầm non giỏi cấp tỉnh (03 

giải nhất, 05 giải Nhì, 03 giải Ba, 01 giải Khuyến khích) với tổng số tiền là 

18.029.000 đồng. 

II. 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 

Theo Thông tư 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25/10/2011 của Bộ GDĐT về việc 

quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non, hiện nay các trường mầm non 

dạy 2 buổi/ngày, có tổ chức bán trú cho trẻ nên giáo viên mầm non đang phải làm 

thêm giờ. Đề nghị Sở GDĐT có ý kiến với HĐND-UBND tỉnh có chính sách hỗ trợ 

đối với giáo viên, nhân viên trực bán trú. 

Xem xét nâng tỷ lệ giáo viên trên lớp theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 của Bộ GDĐT-Bộ Nội vụ quy định 

về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong cơ sở 

mầm non công lập để nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.   

Có cơ chế hỗ trợ kinh phí để các trường học hợp đồng lao động nhân viên y 

tế theo Công văn 2564/BNV-CCVC ngày 16/6/2022 của Bộ Nội vụ về hợp đồng để 

thực hiện nhiệm vụ của nhân viên y tế trường học.  

Có ý kiến với Bộ GDĐT và các bộ, ngành kịp thời ban hành văn bản hướng 

dẫn thực hiện Thông tư 01/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở 

giáo dục mầm non công lập. 

Trên đây là báo cáo về việc thực hiện chế độ chính sách đối với nhà giáo, cán 

bộ quản lý, nhân viên mầm non của Ủy ban nhân dân thị xã Hồng Lĩnh./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở GDĐT Hà Tĩnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND; 

- Các phòng: TC-KH, GDĐT, Nội vụ; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đinh Văn Hồng 
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