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THÔNG BÁO 
Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại  
cuộc họp xem xét việc thực hiện Đề án xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhà vệ 

sinh cho các trường, điểm trường mầm non và phổ thông năm 2019 và tình 
hình hợp đồng giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục 

 

Ngày 04/9/2019, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
đã chủ trì cuộc họp xem xét việc thực hiện Đề án xây dựng, cải tạo, sửa chữa 
nhà vệ sinh cho các trường, điểm trường mầm non và phổ thông năm 2019 và 
tình hình hợp đồng giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục. Tham dự cuộc họp có 
đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu 
tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh; đại 
diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; đại diện lãnh đạo các Phòng liên 
quan cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ. 

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ báo cáo việc 
thực hiện Đề án xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh cho các trường, điểm 
trường mầm non và phổ thông năm 2019 và tình hình hợp đồng giáo viên, nhân 
viên ngành Giáo dục; ý kiến của các thành viên dự họp, đồng chí Dương Xuân 
Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

1. Đánh giá chung 

UBND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của Sở Giáo dục và Đào tạo, 
UBND các huyện, thành phố trong việc triển khai thực hiện Đề án xây dựng, cải 
tạo, sửa chữa nhà vệ sinh cho các trường, điểm trường mầm non và phổ thông 
năm 2019 (Đề án). Trong đó có một số huyện đã chỉ đạo quyết liệt và hoàn 
thành việc thực hiện Đề án bảo đảm tiến độ kế hoạch đề ra như huyện: Cao Lộc, 
Văn Quan, Văn Lãng, Hữu Lũng. 

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Đề án còn một số hạn chế, cụ thể là: 
(1) Việc rà soát thực trạng, đề xuất nhu cầu xây mới và sửa chữa công trình vệ 
sinh cho các trường, điểm trường học của các huyện, thành phố chưa sát với 
thực tế. Tiến độ triển khai ở một số huyện, thành phố chậm so với kế hoạch do 
chưa lường hết được khó khăn. Công tác tuyên truyền và thực hiện xã hội hóa 
chưa hiệu quả, công tác chỉ đạo triển khai thực hiện thiếu quyết liệt. (2) Việc 
triển khai thực hiện Đề án đầu tư xây dựng các trường mầm non chưa có cơ sở 
vật chất riêng (tại Quyết định số 1548/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 của Chủ tịch 
UBND tỉnh) cũng bị phát sinh do việc rà soát của một số huyện chưa sát với nhu 
cầu thực tế và thiếu tính dự báo (trường mầm non xã Lục Thôn, huyện Lộc 
Bình, trường mầm non xã Yên Thịnh, huyện Hữu Lũng). 
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Việc triển khai hợp đồng giáo viên, nhân viên năm học 2019-2020 đang 
gặp khó khăn khi thực hiện quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 
29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công 
chức viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế 
độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị 
sự nghiệp công lập. Tuy nhiên Sở Nội vụ theo chức năng, nhiệm vụ cũng đã chủ 
động ban hành văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện, tuy 
nhiên chưa hướng dẫn đồng bộ về thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động 
hợp đồng. 

2. Phương hướng thực hiện 

2.1. Đối với Đề án xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh cho các 
trường, điểm trường mầm non và phổ thông năm 2019 

- Các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố cần phối hợp đồng bộ và 
quyết liệt hơn trong công tác chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án. Tiếp tục đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền để các cấp, các  ngành và Nhân dân đồng thuận, ủng 
hộ, từ đó tranh thủ các nguồn lực xã hội hóa để tăng nguồn lực thực hiện Đề án. 

- Yêu cầu các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố chưa 
hoàn thành Đề án phải quyết liệt hơn trong việc đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến 
độ thi công gắn với việc bảo đảm yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng 
công trình. Những ần lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực và tránh nhiệm, đồng 
thời thành lập các đoàn kiểm tra của huyện, của tỉnh để kiểm tra đôn đốc, kịp 
thời tháo gỡ khó khăn cho các huyện, thành phố. Hạn cuối cùng hoàn thành Đề 
án là ngày 31/10/2019. 

2.2. Đối với Đề án đầu tư xây dựng các trường mầm non chưa có cơ sở 
vật chất riêng 

- Yêu cầu các huyện phải có các giải pháp quyết liệt, hiệu quả, bảo đảm 
hoàn thành Đề án trên địa bàn theo tiến độ đã được phê duyệt. 

- UBND các huyện tiếp tục rà soát lại các trường mầm non chưa có cơ sở 
vật chất riêng, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp chung, báo cáo đề xuất 
UBND tỉnh xem xét việc bổ sung vào Đề án, đồng thời phối hợp với Sở Kế 
hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính nghiên cứu đề xuất nguồn kinh phí thực hiện phù 
hợp, tránh chồng chéo nguồn vốn. 

2.3. Việc hợp đồng giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục 
- Thực hiện phương châm “Ở đâu có học sinh, ở đó phải có giáo viên”, để 

bảo đảm đủ số lượng giáo viên, nhân viên phục vụ công tác dạy và học trên địa 
bàn, UBND tỉnh đồng ý chủ trương hợp đồng giáo viên, nhân viên trong định 
mức quy định để giải quyết tình trạng thiếu giáo viên và nhân viên trên địa bàn 
tỉnh.  

- Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND 
các huyện, thành phố tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo khắc phục tình trạng 
thừa thiếu cục bộ giáo viên trên địa bàn tỉnh. Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục 
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và Đào tạo và các ngành liên quan hướng dẫn việc chuyển đổi hợp đồng theo 
Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đối với giáo viên, nhân viên theo quy định tại 
Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ bảo đảm thống 
nhất trên địa bàn toàn tỉnh (về thời gian hợp đồng, chế độ tiền công…). 

- Giao UBND các huyện, thành phố chủ động có giải pháp điều động giáo 
viên thừa thiếu cục bộ trên địa bàn; giao chủ động khắc phục tình trạng thiếu 
giáo viên, nhân viên do việc nghỉ chế độ thai sản, nghỉ ốm… bảo đảm đáp ứng 
yêu cầu giảng dạy, và chăm sóc học sinh trên địa bàn, sau đó tổng hợp báo cáo 
UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ). 

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: GDĐT, NV, KHĐT, TC, XD, TNMT; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng:  
  KGVX, KTTH, NC, TH, THCB; 
- Lưu: VT, (LTT). 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 

 
 

Phạm Hùng Trường 
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