
TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI  

SAU KỲ HỌP 10 - HĐND TỈNH KHÓA IX 

ĐƠN VỊ: HUYỆN BẮC TÂN UYÊN 

1. Cán bộ, giáo viên trường MN Tân Lập, Trúc Xanh, THCS Tân Mỹ kiến 

nghị: Những năm học trước đây căn cứ theo các văn bản hướng dẫn hợp đồng viên 

chức còn thiếu theo từng năm học của Sở Giáo dục và Đào tạo về chế độ tiền lương 

của viên chức kế toán được thực hiện theo hệ số quy định là 1,86. Từ năm học 2017-

2018 đến nay căn cứ theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo về chế độ tiền 

lương hợp đồng viên chức kế toán theo hình thức thuê mướn với mức lương tối thiểu 

vùng (huyện Bắc Tân Uyên thuộc vùng I) được quy định Nghị định số 141/2017/CĐ-

CP ngày 7/12/2017 với số tiền 3.980.000 đồng/tháng (Bình quân lương được hưởng 

4.258.600 đồng/tháng) mức lương hiện tại so với trước là đã có tăng. Năm học này 

theo văn bản số 1509/SGDĐT-TCCB ngày 12/8/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo 

hướng dẫn hợp đồng theo mức lương tối thiểu vùng hiện hành nhưng chỉ cho hợp 

đồng từ 01/9/2019 đến 31/5/2020, kiến nghị nên điều chỉnh thời gian hợp đồng xuyên 

suốt cho viên chức kế toán để không ảnh hưởng đến hoạt động của nhà trường. 

Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời: 

Thực hiện Công văn số 3786/UBND-VX ngày 31/7/2019 của Ủy ban nhân dân 

(UBND) tỉnh Bình Dương về chủ trương hợp đồng các chức danh ngành giáo dục và 

đào tạo còn thiếu năm học 2019 - 2020, sau khi có ý kiến góp ý của Sở Nội vụ và Sở 

Tài chính tỉnh Bình Dương, ngày 12/8/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Công 

văn số 1509/SGDĐT-TCCB về việc hướng dẫn thực hiện hợp đồng các chức danh 

còn thiếu năm học 2019 - 2020, thời hạn hợp đồng đối với các chức danh còn thiếu 

trong năm học 2019-2020 là đến ngày 31/5/2019 (trong đó có chức danh Kế toán). 

Do ngành Giáo dục và Đào tạo chưa được giao thêm chỉ tiêu biên chế để tuyển 

dụng viên chức đồng thời phải tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế nên việc hợp 

đồng các chức danh còn thiếu của năm học 2019 - 2020 là giải pháp tạm thời và phải 

phù hợp các quy định về hợp đồng. Tuy nhiên, qua phản ánh tình hình thực tế của 

các địa phương về thời gian hợp đồng đến ngày 31/5/2020 đối với một số chức danh 

đặc thù có thực hiện nhiệm vụ trong thời gian nghỉ hè như Kế toán, giáo viên Tổng 

phụ trách Đội, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu ý kiến và sẽ phối hợp với Sở Nội vụ, 

Sở Tài chính xin ý kiến UBND tỉnh xem xét, cho chủ trương hợp đồng đến 31/8/2020 

đối với những chức danh này. 

2. Cán bộ giáo viên trường TH Tân Định và THCS Lạc An kiến nghị: Thực 

hiện theo văn bản hướng dẫn xây dựng kế hoạch biên chế hàng năm của Sở Giáo dục 

và đào tạo có quy định cụ thể đối với chức danh Văn thư, kế toán, y tế và thủ quỹ: 
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Trường có từ 28 lớp trở lên được bố trí tối đa 03 người; Trường có từ 27 lớp 

trở xuống được bố trí tối đa 02 người. Về chức danh vị trí việc làm là do Hiệu trưởng 

nhà trường chọn chức danh nào cần thiết, chứ không bắt buộc chức danh cho đơn 

vị. Tuy nhiên nếu đơn vị chọn Kế toán và Y tế thì Kế toán sẽ kiêm nhiệm Văn thư, 

mà Kế toán thì không có chuyên môn nghiệp vụ công tác Văn thư lưu trữ khó đảm 

bảo yêu cầu nhiệm vụ; công tác văn thư, lưu trữ quan trọng đối với nhà trường nhằm 

đáp ứng nhu cầu phát triển hiện nay.  

Đối với chức danh Giám thị, Cơ sở dữ liệu, Căn cứ Nghị định 108 về tinh giản 

biên chế, Sở Giáo dục và đào tạo có ban hành văn bản số 1732/SGDĐT-TCCB ngày 

22/9/2017 về việc hướng dẫn tạm thời thực hiện chuyển đổi những chức danh địa 

phương sang các chức danh theo quy định của Trung ương. Nên 2 chức danh này 

được chuyển ra dạy lớp theo nguyện vọng và đúng với trình độ chuyên môn đào tạo. 

Nhưng hiện nay trường rất cần 02 chức danh này để xử lí học sinh vi phạm nội qui; 

quản lí học sinh; kiêm công việc cơ sở dữ liệu trường; xử lý các thiết bị công nghệ 

trong nhà trường; hỗ trợ giáo viên về máy tính, đèn chiếu khi giáo viên gặp sự cố 

trong quá trình dạy…), kiến nghị các cấp có biện pháp hỗ trợ. 

Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời: 

Quy định định mức số lượng người làm việc trong trường tiểu học đối với các 

vị trí việc làm Văn thư, Kế toán, Y tế và Thủ quỹ theo Thông tư số 16/2017/TT-

BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn danh mục khung 

vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ 

thông công lập như sau: 

 - Đối với trường có quy mô từ 27 lớp trở xuống chỉ được bố trí tối đa 02 người 

cho 04 chức danh nêu trên. Do đó, Hiệu trưởng phải lựa chọn vị trí việc làm nào để 

bố trí cho phù hợp với tình hình của đơn vị, nếu chọn vị trí việc làm là Kế toán và Y 

tế thì Kế toán phải kiêm nhiệm thêm công tác Văn thư vì Y tế kiêm nhiệm Thủ quỹ. 

Đây là quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về định mức biên chế vị trí việc làm, 

Sở Giáo dục và Đào tạo không thể thay đổi, nhất là trong tình hình hiện nay cả nước 

đang thực hiện việc tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy theo Nghị quyết của Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng. 

- Nếu Kế toán chưa có nghiệp vụ về công tác văn thư lưu trữ thì cá nhân phải 

sắp xếp thời gian, công việc, tự tìm hiểu những quy định, tham gia các lớp bồi dưỡng 

về nghiệp vụ văn thư lưu trữ để hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Quy định định mức biên chế đối với vị trí việc làm giám thị và thông tin dữ liệu: 

- Trước đây, do Bộ Giáo dục và Đào tạo không có quy định biên chế để thực 

hiện nhiệm vụ giám thị và công nghệ thông tin tại các trường học nên Sở Giáo dục 

và Đào tạo phối hợp Sở Nội vụ tham mưu Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh Bình 
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Dương ban hành quy định biên chế cho 02 vị trí việc làm này với tên gọi là “Viên 

chức làm công tác Giám thị” và “Viên chức phụ trách thông tin dữ liệu giáo dục”. 

- Ngày 22/9/2017, để phù hợp với các quy định hiện hành, Sở Giáo dục và Đào 

tạo ban hành Công văn số 1732/SGDĐT-TCCB về việc hướng dẫn tạm thời thực 

hiện chuyển đổi những chức danh của địa phương sang chức danh theo quy định của 

Trung ương với mục tiêu đến năm 2021 (thời điểm kết thúc việc thực hiện tinh giản 

biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ), nếu cá nhân đang phụ 

trách vị trí việc làm trước đây theo quy định của Tỉnh không đáp ứng được yêu cầu 

giảng dạy thì thực hiện tinh giản biên chế theo quy định. 

- Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có quy định biên chế đối với vị trí việc 

làm công nghệ thông tin với tên gọi “Nhân viên công nghệ thông tin”, không có quy 

định định mức biên chế đối với vị trí việc làm Giám thị. Tại Khoản 4 Điều 7 Thông 

tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn 

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

sở giáo dục phổ thông công lập, quy định biên chế đối với các vị trí việc làm thư 

viện; thiết bị, thí nghiệm; công nghệ thông tin như sau: 

“- Trường trung học cơ sở có từ 28 lớp trở lên đối với trung du, đồng bằng, 

thành phố, 19 lớp trở lên đối với miền núi, vùng sâu, hải đảo và trường phổ thông 

dân tộc nội trú huyện được bố trí tối đa 03 người;  

- Trường trung học cơ sở có từ 27 lớp trở xuống đối với trung du, đồng bằng, 

thành phố, 18 lớp trở xuống đối với miền núi, vùng sâu, hải đảo được bố trí tối đa 

02 người.” 

- Theo quy định trên, đơn vị vẫn có thể bố trí biên chế thực hiện chuyên trách 

hoặc kiêm nhiệm nhiệm vụ công nghệ thông tin theo quy định. Đối với công tác 

quản lý nề nếp học sinh, xử lý học sinh vi phạm nội quy sẽ do giáo viên chủ nhiệm 

phối hợp cùng với Tổng phụ trách Đội và các lực lượng khác trong nhà trường để 

thực hiện theo sự phân công của Hiệu trưởng. 

3. Cán bộ giáo viên trường MN Bông Trang, THCS Lạc An kiến nghị: Xin 

thêm định biên bảo vệ, phục vụ vì Theo thông tư 16/2017/TT-BGDĐT ngày 

12/7/2017 của Bộ GDĐT thì mỗi trường MN-MG, TH, THCS có 2 bảo vệ và 01 phục 

vụ. Tuy nhiên, nếu trường có 2 điểm trường mà hai điểm trường lại cách xa nhau, 

trường chỉ có 02 bảo vệ (mỗi điểm 01 bảo vệ) trong khi đó bảo vệ phải trực 24/24, 

không có người thay thế khi ốm đau hay có việc đột xuất, lương lại không cao nên 

trường xin được hợp đồng thêm 01 nhân viên Bảo vệ để thay phiên. Tương tự, trường 

có 2 điểm trường mà hai điểm trường lại cách xa nhau, trường chỉ có 01 nhân viên 

phục, công việc nhiều, lương lại thấp nên khó khăn trong việc nhân viên phục vụ 

gắn bó lâu dài với nhà trường. Vì vậy nhà trường xin được hợp đồng thêm 01 nhân 
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viên phục vụ để giảm tải công việc. Trong khi đó, theo công văn 1052/BGDĐT-

KHTC ngày 18/3/2019 và công văn số 1363/UBND-VX ngày 01/4/2019 tại khoản 5 

không cho phép lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện để thu bảo vệ cơ sở vật chất, bảo 

đảm an ninh. Kiến nghị các cấp có biện pháp hỗ trợ. 

Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời: 

Trong Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 của 

Bộ GDĐT và Bộ Nội vụ quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức 

số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập và Thông tư số 

16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn danh 

mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo 

dục phổ thông công lập không có quy định về số lượng người làm việc đối với nhân 

viên bảo vệ và nhân viên phục vụ, chỉ nêu “các trường căn cứ vào tính chất, khối 

lượng công việc và điều kiện thực tế để xác định số lượng lao động hợp đồng đối 

với từng vị trí, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện.” 

Tuy nhiên, tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 

của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên 

chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp 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 có nêu “Cá nhân, tổ chức ký hợp đồng để làm những công 

việc quy định tại Điều 1 Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và quy định tại Khoản 1 Điều 3 

Nghị định số 161/2018/NĐ-CP được điều chỉnh theo quy định của pháp luật về lao 

động, pháp luật về dân sự, pháp luật về thương mại và không thuộc chỉ tiêu biên 

chế, số lượng người làm việc và quỹ tiền lương của cơ quan, tổ chức, đơn vị.” 

Do đó, để việc hợp đồng nhân viên phục vụ và nhân viên bảo vệ tại các trường 

học được thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đang phối 

hợp với Sở Nội vụ và Sở Tài chính để có hướng dẫn cụ thể việc hợp đồng những 

chức danh này trong thời gian tới. 

4. Cử tri trường TH Hiếu Liêm kiến nghị: Theo Thông tư số 22/2018/TT-

BGDĐT ngày 28/8/2018 quy định tại Điều 6 về kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo 

dục không có đề cập đến tiền thưởng khi cá nhân được nhận Kỷ niệm chương và 

theo Điều 14 của thông tư này bãi bỏ quyết định số 26/2005/QĐ-BGDĐT ngày 

29/8/2005 và Quyết định số 27/2005/QĐ-BGDĐT ngày 29/8/2005 ban hành quyết 

định và quy chế xét tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục. Kiến nghị cấp trên 

xem xét có chế độ tiền thưởng kèm theo Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Giáo dục cho 

cá nhân khi được nhận Kỷ niệm chương.  
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Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời: 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng (không quy định chế độ 

tiền thưởng đối với các loại Kỷ niệm chương) và Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT 

ngày 28/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác thi đua, khen 

thưởng trong ngành Giáo dục. 

Việc xét tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục cho các cá nhân trong và 

ngoài ngành giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và quy định tại Điều 6 

Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28/8/2018 về việc hướng dẫn công tác thi 

đua, khen thưởng ngành Giáo dục; trong đó không đề cập đến chế độ tiền thưởng 

kèm theo cho các cá nhân trực thuộc các sở Giáo dục và Đào tạo. Sở Giáo dục và 

Đào tạo không ban hành văn bản quy định về việc xét tặng Kỷ niệm chương vì sự 

nghiệp giáo dục vì vậy không có căn cứ để xem xét có chế độ tiền thưởng kèm theo. 

5. Cử tri xã Bình Mỹ kiến nghị: Tuyến đường ĐT.747 lưu lượng xe lưu thông 

nhiều, chạy với tốc độ cao, đường lại thiếu các dải phân cách, thiếu các hệ thống 

đèn tín hiệu; cử tri đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được thực hiện; kiến nghị lắp 

đặt các biển báo hạn chế tốc độ, các đèn tín hiệu giao thông, đặc biệt là lắp đặt đèn 

tín hiệu giao thông tại khu vực ngã ba đường ĐT.747 với đường ĐH.410. 

Sở Giao thông vận tải trả lời: 

Hiện tại, Sở Giao thông vận tải đang triển khai sơn vạch phân chia đường, sơn 

gồ giảm tốc, lắp đặt bổ sung các biển báo hạn chế tốc độ, khu vực đông dân cư, dự 

kiến hoàn thành trong tháng 10/2019. Sở Giao thông vận tải xin ghi nhận, sẽ rà soát, 

đôn đốc đơn vị thi công hoàn thành sơn đường, biển báo trong tháng 10/2019. 

Riêng đầu tư dải phân cách giữa và lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ 

ngã ba đường ĐT.747a với đường ĐH.410, Sở Giao thông vận tải xin ghi nhận sẽ 

phối hợp với địa phương và các  đơn vị có liên quan báo cáo, tham mưu UBND tỉnh 

xem xét đầu tư trong năm 2020. 

6. Cử tri Nguyễn Đức Nhân cử tri ấp 1, xã Tân Định kiến nghị: Về Quyết 

định số 25/2017/QĐ-UBND, ngày 27 tháng 9 năm 2017 của UBND tỉnh Bình Dương 

được ban hành và có hiệu lực đã gây rất nhiều khó khăn cho người dân trong việc 

tách thửa, tặng cho, chuyển nhượng, đề nghị UBND tỉnh Bình Dương xem xét lại 

Quyết định số 25, sớm có tháo gỡ cho người dân. 

 Sở Tài nguyên và môi trường trả lời: 

- Tại Khoản 32 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017, Chính 

phủ đã giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quy định diện tích tối thiểu được 
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phép tách thửa đối với từng loại đất cho phù hợp với điều kiện cụ thể của địa 

phương. Do đó, việc Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 25/2017/QĐ-

UBND ngày 27/9/2017 trong đó quy định việc tách thửa phải đáp ứng hạ tầng kỹ 

thuật là đúng quy định của pháp luật đất đai (trong quá trình soạn thảo, cơ quan 

tham mưu cũng đã tổ chức lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân). Mục đích chính 

của quy định nêu trên, nhằm đảm bảo quyền lợi ích cho người sử dụng đất khi đưa 

đất vào sử dụng đảm bảo kết nối hạ tầng khu vực (cấp nước, thoát nước, chiếu sáng, 

đường giao thông, tránh ngập úng...). Mặt khác, quy định này cũng nhằm ngăn chặn, 

hạn chế tình trạng phân lô, bán nền trái quy định hình thành các khu dân cư tự phát 

không theo quy hoạch gây ô nhiễm môi trường, điều chỉnh được thị trường bất động 

sản và các vấn đề phát sinh khác...  

- Để giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Quyết định số 

25/2017/QĐ-UBND ngày 27/9/2017 nêu trên, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 

1354/UBND-KTN ngày 03/4/2018 tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong việc 

tách thửa trên địa bàn tỉnh Bình Dương nhằm tạo điều kiện cho người sử dụng đất 

được thực hiện việc tách thửa. 

- Theo kết quả giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh tại Nghị quyết số 21/NQ-

HĐND ngày 30/11/2018 về công tác quản lý nhà nước về đất đai thì Quyết định số 

25/2017/QĐ-UBND có một số nội dung chưa phù hợp với tình hình thực tế của địa 

phương và Công văn số 1354/UBND-KTN có nội dung chưa phù hợp với quy định 

pháp luật dân sự, làm hạn chế quyền của người được hưởng thừa kế đất đai. 

- Ngày 10/6/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số 2709/UBND-KTN 

chấp thuận chủ trương cho phép Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì xây dựng, 

trình Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 

số 25/2017/QĐ-UBND ngày 27/9/2017 về việc quy định diện tích tối thiểu được 

phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Hiện nay, Sở Tài 

nguyên và Môi trường đã hoàn tất nội dung dự thảo sửa đổi và đã có Văn bản số 

4584/STNMT-CCQLĐĐ ngày 19/9/2019 gửi Sở Tư pháp để thẩm định trước khi 

trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành (dự kiến trình trong Quý III/2019)./. 

 


