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ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN CHI LĂNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                       

 
Số: 546/BC-UBND 

 
            Chi Lăng, ngày  28 tháng 8 năm 2019 

 
BÁO CÁO 

Kết quả 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 tại huyện Chi Lăng 

 

Thực hiện Thông báo số 481/TB-UBND, ngày 26/8/2019 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn, thông báo 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, UBND huyện Chi 
Lăng báo cáo như sau: 

I. Kết quả 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 

1. Công tác chỉ đạo 

- Ngay từ đầu năm 2019, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng GD&ĐT và các 
phòng ban liên quan tổ chức rà soát thực trạng nhà vệ sinh của các trường mầm 
non, trường phổ thông trên địa bàn toàn huyện, báo cáo UBND huyện và Sở 
GD&ĐT tổng hợp trình UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt đề án xây dựng cải 
tạo, sử chữa nhà vệ sinh cho các trường mầm non và phổ thông.  

- UBND huyện giao nhiệm vụ cho Phòng GD&ĐT chủ trì với phòng TC-
KH, Ban QLDA ĐTXD của huyện tiến hành khảo sát cụ thể các trường, điểm 
trường có nhà vệ sinh được phê duyệt xây mới và cải tạo, sửa chữa đã được Đề 
án của UBND tỉnh phê duyệt. 

- Giao Phòng TC-KH huyện tham mưu lập dự toán và phân bổ ngân sách 
để triển khai thực hiện. 

2. Kết quả thực hiện (tính đến 30/8/2019) 

2.1. Xây dựng mới nhà vệ sinh do ngân sách của Tỉnh đầu tư gồm có 12 
dự án: 

- Đã hoàn thành xây dựng: 07 công trình. 

- Đang thi công xây dựng: 05 công trình (Dự kiến hoàn thành trước ngày 
05/9/2019).  

2.2. Xây dựng mới nhà vệ sinh do ngân sách của huyện đầu tư gồm có 
20 dự án: 

- Đã hoàn thành xây dựng: 05 công trình. 
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- Đang thi công xây dựng: 13 công trình (Dự kiến hoàn thành trước ngày 
05/9/2019). 

- Chưa thi công: 02 công trình, trong đó: 

+ 01 công trình tại điểm trường Khuối Kháo của trường MN xã Bắc Thủy 
do lớp học của điểm trường hiện nay đã vào quy hoạch làm đường cao tốc đoạn 
Chi Lăng- Hữu Nghị, nhưng nhà thầu BOT chưa bồi thường để di chuyển đến 
địa điểm mới. Kế hoạch sau khi chuyển đến địa điểm mới sẽ xây dựng 01 phòng 
học có công trình vệ sinh khép kín. Hiện nay tại điểm trường vẫn có công trình 
vệ sinh tạm cho trẻ và giáo viên. 

+ Điểm trường Khun Khuông của trường TH xã Nhân Lý: do địa thế xây 
dựng lớp học trên đồi cao, đường đi lại rất khó khăn, các phương tiện cơ giới 
không vào đến nơi, khả năng mở rộng diện tích đất rất khó thực hiện, vì vậy 
chưa giải phóng được mặt bằng đủ diện tích xây dựng. Hiện nay học sinh và 
giáo viên đang dùng chung nhà vệ sinh của nhóm lớp Mầm non đã được xây 
dựng đạt chuẩn. 

2.3. Sửa chữa, cải tạo nhà vệ sinh do ngân sách huyện đầu tư gồm có 
18 dự án (Hình thức giao cho nhà trường chủ động tự sửa chữa): 

- Đã hoàn thành sửa chữa: 16 công trình  

- Đang thi công: 02 công trình. Dự kiến hoàn thành trước 5/9/2019. 

3. Tổng kinh phí dự kiến: 7.178 triệu đồng, trong đó Ngân sách tỉnh: 
1.750 triệu đồng; Ngân sách huyện: 4.100 triệu đồng; nguồn XHH của các nhà 
trường và địa phương: 1.328 triệu đồng. 

4. Khó khăn: Do một số điểm trường quá xa, đường vận chuyển vật liệu 
khó và thời tiết mưa nhiều nên ảnh hưởng đến tiến độ thi công một số công 
trình. 

II. Tình hình hợp đồng giáo viên, nhân viên ngành giáo dục tại huyện 
Chi Lăng 

1.  Thực trạng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên  

         1.1. Tổng biên chế năm 2019: số lượng người làm việc được giao 
1568 người (THCS 438; TH 599; MN 531) 

           Trong đó: + CBQL: 155 (THCS 43; TH 48; MN 64) 

                            + Giáo viên: 1146 (THCS 297; TH 451; MN 398) 

                            + Nhân viên: 183 (THCS 81; TH 60; MN 42) 

1.2. Tình trạng thừa thiếu giáo viên, nhân viên: 

 - Cấp THCS:  

+ Giáo viên: số lượng người làm việc hiện có 289, theo định mức cần 309, 
còn thiếu so với định mức: 20; kế hoạch tuyển dụng 06; đề nghị hợp đồng: 08; 
còn thiếu: 06 giáo viên. 
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+ Nhân viên: số lượng người làm việc hiện có 81, theo định mức cần: 84;  
còn thiếu: 03. 

 - Cấp Tiểu học:  

+ Giáo viên: số lượng người làm việc hiện có 445, theo định mức cần: 
505, còn thiếu so với định mức: 60; kế hoạch tuyển dụng: 25; đề nghị hợp đồng: 
22, còn thiếu: 13 giáo viên. 

+ Nhân viên: số lượng người làm việc hiện có 59, theo định mức 65, còn 
thiếu 06. 

 - Cấp Mầm non:  

+ Giáo viên: số lượng người làm việc hiện có 397, theo định mức 435, 
còn thiếu so với định mức 38, kế hoạch tuyển dụng 22, đã đề nghị hợp đồng 16;  

  + Nhân viên: số lượng người làm việc hiện có 42, theo định mức 44, còn 
thiếu 02. 

2. Công tác chỉ đạo  

          UBND huyện đã ban hành Công văn số 779/UBND-NV ngày 09/7/2019 
về việc đăng ký nhu cầu hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập. 
Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị trường học rà soát 
đăng ký nhu cầu hợp đồng giáo viên và nhân viên chuẩn bị cho năm học 2019-
2020 trên địa bàn huyện. 

3. Những khó khăn trong việc hợp đồng giáo viên, nhân viên. 

3.1. Đến thời điểm này huyện chưa được phê duyệt chỉ tiêu hợp đồng 
phục vụ chuyên môn nghiệp vụ, nên các đơn vị chưa thể thực hiện việc ký hợp 
đồng do đó có một số trường Tiểu học hiện nay không đủ giáo viên văn hóa 
tương ứng số lớp. Trong khi đó kinh phí năm học 2018-2019 chưa được cấp bổ 
sung cụ thể như sau: 

- Kinh phí chi trả cho 51 giáo viên, 97 nhân viên nấu ăn, 02 nhân viên bảo 
vệ được Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt cho các đơn vị trường hợp đồng mùa 
vụ, xác định thời hạn là 3.640.229.000 đồng. 

-  Kinh phí chi trả cho 37 giáo viên mầm non mới tuyển dụng từ tháng 01 
năm 2019 là 2.580.138.000 đồng (Cơ sở giao dự toán năm 2019 cho các đơn vị 
trường tính theo bảng thanh toán tiền lương tháng 11 năm 2018). 

Hiện nay các đơn vị trường đã phải sử dụng nguồn kinh phí được giao 
năm 2019 để chi trả lương cho cả các đối tượng trên. Vì vậy nếu không được bổ 
sung kịp thời các đơn vị trường sẽ không có kinh phí để chi trả lương cho toàn 
bộ giáo viên, nhân viên trong biên chế và hợp đồng tháng 11,12 năm 2019. 

3.2. Tìm nguồn nhân viên hợp đồng vị trí nấu ăn gặp khó khăn do mức 
lương thấp, thời gian hợp đồng ngắn (09 tháng) không đảm bảo cho nhu cầu 
cuộc sống. 
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3.3. Việc thực hiện hợp đồng đối với các trường hợp đã hợp đồng theo 
nghị định 68/2000/NĐ-CP còn gặp khó khăn như sau: 

- Tại ý b mục 3 Công văn số 739/SNV-CCVC của Sở Nội vụ hướng dẫn: 
“Các cá nhân đang ký hợp đồng lao động để làm những công việc quy định tại 
mục 1 nêu trên và áp dụng bảng lương quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-
CP thì chuyển sang thực hiện ký hợp đồng theo quy định của bộ luật lao động kể 
từ ngày 01/07/2019”. 

Vậy, có cần phải chấm dứt hợp đồng cũ không? Cơ quan nào ra Quyết 
định chấm dứt? hay chỉ điều chỉnh phụ lục hợp đồng? 

III. Kiến nghị, đề xuất 

1. Đối với Sở GD&ĐT 

- Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo quan tâm, tạo điều kiện đầu tư xây dựng 
nhà ở bán trú cho học sinh trường PTDTBT TH 1 xã Hữu Kiên, PTDTBT TH 2 
xã Hữu Kiên. 

- Tiếp tục đầu tư trong giai đoạn tiếp theo của Đề án  xây dựng và cải tạo 
công trình vệ sinh, nước sạch cho các đơn vị trường, các điểm trường lẻ còn 
đang khó khăn, thiếu thốn. 

2. Đối với Sở Nội vụ 

Có văn bản hướng dẫn cụ thể về việc thực hiện hợp đồng đối với các 
trường hợp đã hợp đồng theo nghị định 68/2000/NĐ-CP. 

3. Đối với Sở Tài chính 

Quan tâm cấp bổ sung kinh phí chi trả cho giáo viên, nhân viên hợp đồng 
mùa vụ, xác định thời hạn và các giáo viên Mầm non tuyển dụng từ tháng 
01/2019. 

Trên đây là báo cáo Kết quả 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 tại huyện Chi Lăng. Rất 
mong nhận được ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn và sự phối 
hợp, giúp đỡ của các Sở, Ngành của tỉnh./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở GD&ĐT; 
- Sở Nội vụ; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Phòng Nội vụ, TC-KH huyện; 
- Ban QLDA ĐTXD huyện; 
- Lưu VT, GDĐT. 
 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Vi Quang Trung 
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