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Kính gửi:   Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

 

Thực hiện Văn bản số 1042/VP-KGVX ngày 25/3/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về việc tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo 

dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018; Công văn số 

1135/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 23/3/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

(GDĐT) về việc tập huấn, bồi dưỡng giáo viên (GV), cán bộ quản lý (CBQL) 

giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. 

Để đảm bảo chuẩn hóa về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ CBQL, GV 

để triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, Sở GDĐT tích cực tổ chức 

thực hiện Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục mầm non, 

phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông và thực 

hiện Luật Giáo dục giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành 

kèm theo Quyết định 561/QĐ-UBND ngày 06/4/2020 của UBND tỉnh (sau đây 

gọi là Đề án 561). Căn cứ hệ thống văn bản của Bộ GDĐT chỉ đạo, hướng dẫn 

về công tác tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục1; sau khi rà 

soát Đề án 561, Sở GDĐT đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cấp bổ sung kinh 

phí cho công tác tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục thực hiện 

Chương trình giáo dục phổ thông 2018, cụ thể như sau: 

I. Bổ sung kinh phí thực hiện Đề án 561 năm 2021 

1. Kinh phí in tài liệu, mua nước uống phục vụ các lớp bồi dưỡng giáo 

viên THCS đại trà tại các huyện, thành phố 

Lý do: Theo đề án 561, kinh phí tài liệu, nước uống các lớp bồi dưỡng cấp 

huyện chỉ tính 28 học viên/01 lớp. Tuy nhiên, số lượng học viên thực tế tham 

gia bồi dưỡng trung bình là 40 học viên/lớp đối với cấp THCS tại huyện 

(nguyên nhân: trong Đề án 561, việc tổ chức bồi dưỡng lần lượt theo từng khối 

lớp, nhưng sau đó theo hướng dẫn của Bộ GDĐT yêu cầu 100% CBQL, GV cần 

                                           
1 Một số văn bản của Bộ GDĐT: 

- Quyết định 4660/QĐ-BGDĐT ngày 4/12/2019 về ban hành danh mục các mô đun bồi dưỡng giáo viên 

cốt cán và cán bộ quản lý giáo dục cốt cán để thưc hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản 

lý cơ sở giáo dục phổ thông. 

- Văn bản 1201/BGDĐT-GDTrH ngày 08/4/2020 về bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục thực 

hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. 

- Kế hoạch 37/KH-BGDĐT ngày 12/1/2021 về tổ chức bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo 

dục phổ thông, giảng viên sư phạm, giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt năm 2021 
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được bồi dưỡng theo từng modul, thêm nữa cấp THCS một GV thường dạy 2 

môn nên GV phải tham gia bồi dưỡng cả hai môn học).  

Do vậy, Sở GDĐT trình UBND xem xét, điều chỉnh nội dung về số lượng 

học viên của một lớp bồi dưỡng giáo viên THCS đại trà tại các huyện, thành phố 

từ 28 người/lớp thành 40 người/lớp. Theo đó, bổ sung kinh phí để chi cho 91 lớp 

bồi dưỡng GV THCS tại huyện, thành phố (mỗi lớp bổ sung thêm 12 học viên) 

sẽ thực hiện trong năm 2021 là: 

- Tiền tài liệu: 109.200.000 đ 

- Tiền nước uống: 21.840.000 đ 

Tổng cộng: 131.040.000 đ (Biểu chi tiết đính kèm) 

2. Bổ sung kinh phí chi cho hoạt động quản lý trực tiếp các lớp bồi dưỡng 

Lý do: Trong Đề án 561 chưa có hạng mục chi này.  

Đề xuất phương thức tính hỗ trợ cho Ban tổ chức các lớp bồi dưỡng là 

làm thêm giờ theo Thông tư 07/2013TTLT-BGDĐT-BNV-BTC và tính trả 

lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ theo Thông tư 08/2005/TTLT-BNV-

BTC, cụ thể như sau:  

Một người tham gia quản lý 01 lớp bồi dưỡng được tính làm thêm 16 giờ, 

trong đó: 04 giờ làm thêm để xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ; 08 giờ 

(02 ngày) tham gia quản lý trực tiếp tại các lớp bồi dưỡng; 04 giờ để tổng kết, 

đánh giá, báo cáo kết quả lớp bồi dưỡng. Qua khảo sát hệ số lương của các 

thành viên Ban tổ chức có mức hệ số lương trung bình là 6.313; căn cứ vào số 

lớp bồi dưỡng sẽ tổ chức trong năm 2021, kinh phí cần có để chi cho các hoạt 

động quản lý trực tiếp các lớp bồi dưỡng, cụ thể như sau: 

- Cấp tiểu học: 123.124.000 đ 

- Cấp THCS (đại trà tại huyện): 126.885.000 đ  

- Cấp THCS, THPT tại tỉnh: 110.632.000 đ 

Tổng cộng: 360.641.000đ (Biểu chi tiết đính kèm) 

3. Bổ sung kinh phí chi cho CBQL, GV cốt cán hỗ trợ cho CBQL, GV 

đại trà  

Căn cứ các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo2, Sở GDĐT 

lựa chọn 501 CBQL và GV cốt cán tham gia bồi dưỡng, tập huấn tại Đại học 

Thái Nguyên. Số CBQL, GV cốt cán này là lực lượng để hỗ trợ, giúp đỡ thường 

xuyên, liên tục, tại chỗ cho CBQL, GV đại trà của toàn ngành hoàn thành các 

nội dung bồi dưỡng. Trong năm 2021, số mô đun cần hoàn thành bồi dưỡng cho 

đội ngũ cốt cán và đại trà là 03 (mô đun).  

                                           
2    Văn bản số 3587/BGDĐT-GDTrH ngày 20/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc lựa chọn và 

tổ chức tập huấn giáo viên cốt cán và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông. 
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Kinh phí chi trả cho CBQL, GV cốt cán: Hiện các đơn vị chi trả công tác 

phí cho đội ngũ cốt cán từ nguồn ngân sách được cấp hằng năm (Mỗi năm đội 

ngũ cốt cán đi công tác ở Đại học Thái Nguyên 3 lần, mỗi lần bồi dưỡng 01 mô 

đun), điều này gây khó khăn cho các đơn vị để cân đối nguồn kinh phí tổ chức các 

hoạt động của nhà trường, đặc biệt là với các đơn vị có 2 – 3 CBQL, GV cốt cán. 

 Tại Kế hoạch số 37/KH-BGDĐT ngày 12/01/2021, Bộ GDĐT hướng 

dẫn: thời gian tối thiểu để 01 CBQL, GV cốt cán hỗ trợ cho nhóm 50 CBQL, 

GV đại trà qua hệ thống học tập trực tuyến LMS và trực tiếp là 40 tiết quy đổi. 

Căn cứ số lượng CBQL, GV đại trà toàn tỉnh hiện nay thì mỗi CBQL, GV cốt 

cán cấp tiểu học đang hỗ trợ 20 học viên đại trà, cấp THCS hỗ trợ 16 học viên 

đại trà, cấp THPT hỗ trợ 60 học viên đại trà.  

Sở GDĐT đề xuất hỗ trợ cho CBQL, GV cốt cán bằng hình thức tính 

thêm giờ (theo TT07/2013TTLT-BGDĐT-BNV-BTC và tính trả lương làm việc 

vào ban đêm, làm thêm giờ theo TT08/2005/TTLT-BNV-BTC). Hệ số lương 

trung bình của CBQL, GV cốt cán cấp tiểu học là 3.33; cấp THCS và THPT là 

3.65. Số kinh phí cần có để hỗ trợ cho 501 CBQL, GV cốt cán là: 671.314.000 đ 

(Biểu chi tiết đính kèm). 

Tổng kinh phí đề nghị bổ sung năm 2021 (cộng mục 1, 2, 3): 1.162.994.000 đ. 

Bằng chữ: Một tỷ một trăm sáu mươi hai triệu chín trăm chín mươi tư 

nghìn đồng. 

II. Bổ sung kinh phí thực hiện Đề án 561 từ năm 2022 đến năm 2025: 

Sở GDĐT sẽ đề xuất trong Đề án phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý 

giáo dục giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 20303. 

Sở Giáo dục và Đào tạo trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, 

bổ sung kinh phí năm 2021 cho Đề án 561 để Sở GDĐT triển khai kịp thời, hiệu quả 

các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng CBQL, GV thực hiện Chương trình giáo dục phổ 

thông 2018./. 

 

Nơi nhận:                                                                                
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở;                                                                                                 

- Các phòng cơ quan Sở;  

- Lưu: VT, GDTXCN.                                                                               
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hoàng Quốc Tuấn 

 

 

                                           
3 Tại văn bản số 1327/VP-KGVX ngày 12/ 4/2020, UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, 

phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Đề án Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai 

đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. 
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