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BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
Đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định chế độ thu hút
đối với giáo viên dạy các môn Tiếng Anh, Tin học, Âm nhạc và Mỹ thuật
tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN
1. Bối cảnh xây dựng chính sách
Hiện nay, thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, nhu cầu đội
ngũ giáo viên thực hiện đổi mới Chương trình là rất lớn, đặc biệt các môn tin học,
ngoại ngữ, thiếu rất nhiều. Đồng thời theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày
26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành chương trình giáo dục phổ
thông năm 2018, bắt đầu từ năm học 2022-2023, cấp Tiểu học (TH) và Trung học
phổ thông (THPT) có thay đổi một số bộ môn như sau:
- Ở cấp TH, từ năm học 2022 - 2023, môn Tiếng Anh, môn Tin học trở thành
môn bắt buộc; đến năm học 2024 - 2025, cấp học này cần có 240 giáo viên dạy
Tiếng Anh, 117 giáo viên dạy Tin học. Dự kiến đến năm học 2024 - 2025, cần bổ
sung thêm 73 giáo viên dạy Tiếng Anh, 32 giáo viên dạy Tin học (số giáo viên hiện
có: 167 giáo viên dạy Tiếng Anh, 85 giáo viên dạy Tin học).
- Ở cấp THPT, lớp 10 có thêm môn Âm nhạc và Mỹ thuật, đây là 02 môn
học hoàn toàn mới đối với Cấp học Trung học phổ thông (THPT). Toàn ngành có
23 trường Trung học phổ thông (THPT). Theo phân phối Chương trình, Môn Mỹ
thuật bố trí 70 tiết/năm học, Môn Âm nhạc bố trí 70 tiết/năm học. Toàn ngành cần
có 23 giáo viên Âm nhạc và 23 giáo viên môn Mỹ Thuật.
Bên cạnh đó, trong 03 năm qua, công tác tuyển dụng của Sở Giáo dục và Đào
tạo và các huyện đều không đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đặc biệt đối với môn Tin học
và Tiếng Anh, số lượng nộp hồ sơ dự tuyển không đủ, kết quả đạt không cao.
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Sở GD&ĐT

Kỳ tuyển
dụng

Các Phòng GD&ĐT

Chỉ tiêu
tuyển
Số
Số thí
dụng
thí
Vị trí tuyển dụng
sinh
(Nhu
sinh
trúng
cầu
tham
tuyển
tuyển
dự
dụng)

GV dạy tin
GV dạy Tiếng anh
Năm 2019
GV dạy Âm nhạc
GV dạy Mỹ thuật
GV dạy tin
GV dạy Tiếng anh
Năm 2020
GV dạy Âm nhạc
GV dạy Mỹ thuật
GV dạy tin
GV dạy Tiếng anh
Năm 2021
GV dạy Âm nhạc
GV dạy Mỹ thuật

7
3
0
0
4
3
0
0
6
5
0
0

3
3
0
0
1
2
0
0
2
5
0
0

1
1
0
0
0
2
0
0
1
3
0
0

Chỉ
tiêu
tuyển
dụng
(Nhu
cầu
tuyển
dụng)
4
6
0
0
19
25
1
0
6
14
1
0

Số
Số
thí
thí
sinh sinh
tham trúng
dự tuyển
3
6
0
0
17
23
1
0
4
4
1
0

Từ đó dẫn đến tình trạng nhiều năm qua ngành giáo dục vẫn trong tình trạng
thiếu giáo viên các môn Tin học và Tiếng Anh, năm học 2021-2022, toàn ngành
thiếu cụ thể:
- Cấp Trung học cơ sở (THCS) môn Tiếng Anh nhu cầu 217, hiện có 210,
thiếu 07 giáo viên. Môn Tin học nhu cầu 44, hiện có 31, thiếu 13 giáo viên.
- Cấp THPT môn Tiếng Anh nhu cầu 107, hiện có 101, thiếu 06 giáo viên.
Môn Tin học nhu cầu 38, hiện có 31, thiếu 07 giáo viên.
Để đáp ứng được nhu cầu đội ngũ giáo viên giảng dạy đối với 4 bộ môn
Tiếng Anh, Tin học, Mỹ thuật và Âm nhạc, Tỉnh cần có những chính sách đặc thù
thu hút để có thể thu hút đủ số lượng giáo viên giảng dạy đáp ứng chương trình
giáo dục phổ thông năm 2018.
2. Mục tiêu xây dựng chính sách
a) Hình thành cơ chế hỗ trợ giáo viên giảng dạy các bộ môn Tin học, Tiếng
Anh, Mỹ thuật và Âm nhạc tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn
tỉnh Hậu Giang.

3
4
0
0
17
21
1
0
4
3
1
0
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b) Góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong việc thu hút đội
ngũ nhân lực có trình độ chuyên môn sâu; chuẩn bị nguồn lực, đáp ứng nhiệm vụ
thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 trong thời gian tới.
II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
1. Xác định vấn đề bất cập
Thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, nhu cầu đội ngũ giáo
viên thực hiện đổi mới Chương trình là rất lớn, cụ thể:
- Cấp TH: cần 73 giáo viên Tiếng Anh và 32 giáo viên Tin học.
- Cấp THPT: cần 23 giáo viên Âm nhạc và 23 giáo viên Mỹ Thuật.
Đồng thời, tỉnh Hậu Giang qua nhiều năm gần đây như đã đề cập ở trên, công
tác tuyển dụng gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là các môn Tiếng Anh, Tin học không
có nguồn dự tuyển. Từ đó dẫn đến tình trạng nhiều năm qua ngành giáo dục vẫn
trong tình trạng thiếu giáo viên các môn Tin học và Tiếng Anh, cụ thể:
- Cấp THCS thiếu 07 giáo viên Tiếng Anh và 13 giáo viên Tin học.
- Cấp THPT thiếu 06 giáo viên Tiếng Anh và 07 giáo viên Tin học.
Như vậy trong thời gian tới ngành giáo dục xác định nhu cầu giáo viên các
bộ môn nhu sau:
Cấp
học
TH
THCS
THPT
Tổng

Tổng
số
105
20
59
184

Môn
Tiếng Anh
73
7
6
73

Môn
Tin học
32
13
7
32

Môn
Âm nhạc

Môn
Mỹ thuật

23
23

23
23

Hiện nay chưa có chế độ chính sách đãi ngộ đặc thù riêng cho các đối tượng
này. Trong khi đó nhu cầu trong xã hội đối với lực lượng chuyên môn Tiếng Anh,
Tin học là rất lớn, đặc biệt là các thành phố lớn, các khu công nghiệp với mức
lương và chế độ đãi ngộ rất cao. Điều đó dẫn đến tình trạng giáo viên các môn
Tiếng Anh và Tin học trên địa bàn tỉnh thiếu trầm trọng trong khi biên chế các bộ
môn này còn nhưng tuyển dụng không có nguồn dự tuyển.
Để giải quyết tình trạng trên, các cơ sở giáo dục đã phải tăng quy mô giờ
buổi, ảnh hưởng đến nguồn kinh phí hoạt động của đơn vị. Bên cạnh đó, chất
lượng giáo dục cũng ít nhiều bị ảnh hưởng do thiếu hụt đội ngũ giáo viên.
Đồng thời, nhu cầu nhân lực Tin học và Tiếng Anh chất lượng cao trong các
doanh nghiệp đang rất lớn, điều này cũng gây khó khăn cho ngành Giáo dục và Đào tạo
trong việc giữ chân và tuyển dụng giáo viên Tin học và Tiếng Anh, một trong những
nguyên nhân là do mức chênh lệch thu nhập quá lớn. Ví dụ, lương của giáo viên có trình
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độ đại học được 2,34 mức lương cơ sở và phụ cấp ưu đãi theo nghề (khoảng 4,5 triệu
đồng/tháng), trong khi ở các doanh nghiệp như ngân hàng, doanh nghiệp tư nhân, viễn
thông v.v… từ 10 triệu đồng/tháng trở lên cùng nhiều chế độ đãi ngộ hấp dẫn khác.
Do đó, việc xây dựng chính sách thu hút giáo viên các ngành Tin học và
Tiếng Anh nhằm tạo điều kiện để công tác tuyển dụng viên chức được đảm bảo
đúng chỉ tiêu kế hoạch, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo tỉnh
nhà. Đồng thời, động viên viên chức sau khi được tuyển dụng ổn định công việc,
yên tâm công tác, tích cực học tập, cập nhật kiến thức và phát huy năng lực, tận
tụy với công việc nhằm thúc đẩy nâng cao chất lượng giáo dục và đáp ứng việc
đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Đối với môn Âm nhạc và môn Mỹ Thuật là 2 môn học mới trong chương
trình cấp Trung học phổ thông sẽ được đưa vào giảng dạy từ năm học 2022-2023.
Nhu cầu giáo viên 2 môn học này đang rất bức xúc trong cả nước nói chung, khu
vực đồng bằng sông Cửu Long và tỉnh Hậu Giang nói riêng. Hậu Giang có 23 cơ
sở giáo dục cấp THPT, trước mắt năm học 2022-2023 cần 23 giáo viên Âm nhạc
và 23 giáo viên Mỹ thuật. Trong khi đó, các cơ sở đào tạo ở khu vực Đồng bằng
sông Cửu Long có chỉ tiêu đào tạo rất nhỏ giọt, cụ thể:
Ngành học
Trường

Năm
đào
tạo

2018
2019
2020
2021
2018
Đại học
2019
Kiên
2020
Giang
2021
2018
Đại học
2019
Đồng
2020
Tháp
2021
2018
2019
Tổng
số
2020
2021
Tổng số
Đại học
Cần
Thơ

SP
Tiếng
Anh
41
40
127
99

SP
Tin
học

SP
Âm
nhạc

SP
Mỹ
thuật

24
20
50
76

Ngôn
ngữ
Anh

Công
nghệ
thông
tin

285
410
417
280
518

30
29
69
170
71
69
196
269
605

9
38
24
20
59
114
217

22
15
30
40
22
15
30
40
107

5
15
19
0
5
15
19
39

803
410
417
280
1.910

(Nguồn: Số liệu được cung cấp từ các Trường Đại học)

398

398
0
0
0
398
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Từ đó dự báo trong thời gian tới, Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói
chung và Hậu Giang nói riêng sẽ rất khan hiếm nguồn dự tuyển đối với 02 bộ môn
Âm nhạc và Mỹ thuật cấp THPT.
2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
Nhằm đảm bảo, đủ số lượng và chất lượng đội ngũ giáo viên các bộ môn Tin
học, Tiếng Anh, Âm nhạc và Mỹ Thuật trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn
tỉnh Hậu Giang, từ đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục các cấp học phổ thông.
Thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo các Nghị
quyết và văn bản của Trung ương.
3. Giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề
3.1. Giải pháp 1: Giữ nguyên hiện trạng, không quy định chế độ thu hút.
3.2. Giải pháp 2: Đặt hàng đào tạo đội ngũ giáo viên thiếu hụt theo nhu
cầu của ngành giáo dục:
Đặt hàng đào tạo 184 giáo viên 4 bộ môn Tin học, Tiếng Anh, Mỹ Thuật
và Âm nhạc. Liên hệ cơ sở đào tạo thực hiện quy trình đặt hàng đào tạo theo quy
định Nghị định 116/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 25 tháng 9 năm 2020 của
Chính phủ Quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối
với sinh viên sư phạm.
Kinh phí đào tạo 4 năm: 204.000.000đ/người (giá tham khảo của Trường
Đại học Cần Thơ bao gồm học phí và sinh hoạt phí theo quy định Nghị định 116)
Tổng kinh phí thực hiện:
184 người x 204.000.000đ = 37.536.000.000đ
(Ba mươi bảy tỷ năm trăm ba mươi sáu triệu đồng)
3.3. Giải pháp 3: Ban hành chế độ thu hút đội ngũ giáo viên các môn Tiếng
Anh, Tin học, Âm nhạc, Mỹ Thuật trong cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh
Hậu Giang, với các định mức chi theo 02 phương án như sau:
3.3.1. Phương án 1: Hỗ trợ một lần sau tuyển dụng:
- Mức hỗ trợ 50.000.000đ/người.
- Điều kiện: phải giảng dạy tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Hậu
Giang 5 năm kể từ ngày tuyển dụng. Nếu tự ý bỏ việc sẽ phải đền bù chi phí thu
hút đã nhận.
3.3.2. Phương án 2: Hỗ trợ theo từng năm giảng dạy, thời gian hỗ trợ
là 05 năm kể từ ngày tuyển dụng:
- Mức hỗ trợ 10.000.000đ/năm, thời gian hỗ trợ 05 năm kể từ ngày tuyển dụng.
- Điều kiện: phải giảng dạy tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Hậu
Giang 5 năm kể từ ngày tuyển dụng. Nếu tự ý bỏ việc sẽ phải đền bù chi phí thu
hút đã nhận.
Trong đó:
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- Mức hỗ trợ được tính trả mỗi năm 01 lần và không dùng để tính đóng,
hưởng bảo hiểm xã hội và các phí khác.
3.4. Đánh giá, lựa chọn phương án
3.4.1. Phương án 1
Khi người được hỗ trợ vì lý do khách quan không giảng dạy tại các cơ sở
giáo dục tỉnh Hậu Giang đủ 5 năm, khi đó, cơ quan quản lý sẽ phải thu hồi khoản
kinh phí ngân sách nhà nước đã hỗ trợ, phần kinh phí này khá lớn, người được hỗ
trợ có thể sẽ không bồi hoàn kịp thời, gây khó khăn cho thu hồi sau này.
3.4.2. Phương án 2
Khi người được hỗ trợ vì lý do khách quan không giảng dạy tại các cơ sở
giáo dục tỉnh Hậu Giang đủ 5 năm, khi đó, cơ quan quản lý sẽ phải thu hồi khoản
kinh phí ngân sách nhà nước đã hỗ trợ, phần kinh phí đã nhận đến thời điểm chấm
dứt hợp đồng thực tế, người được hỗ trợ cũng dễ trang trải kinh phí bồi hoàn hơn.
Đồng thời, chế độ chưa được nhận thì cũng thu hút họ cống hiến đủ 05 năm.
3.5. Dự kiến kinh phí để hỗ trợ
Để thực hiện chính sách hỗ trợ chế độ đặc thù đối với giáo viên các môn
Tiếng Anh, Tin học, Âm nhạc và Mỹ thuật tại các cơ sở giáo dục phổ thông công
lập trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, dự kiến nhu cầu kinh phí như sau:
Dự kiến
Môn học

STT

1

2

Số lượng
giáo viên

Kinh phí hỗ
trợ
(triệu đồng)

3

4

1

Tiếng Anh

86

4.300

2

Tin học

52

2.600

3

Âm nhạc cấp THPT

23

1.150

4

Mỹ Thuật cấp THPT

23

1.150

Tổng cộng

184

9.200

Tổng kinh phí cần thiết là:
50.000.000 đồng x 184 người = 9.200.000.000đ
(Bằng chữ: Chín tỷ hai trăm triệu đồng)
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4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác
động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan
4.1. Giải pháp 1: Giữ nguyên hiện trạng, không quy định chế độ đặc thù
4.1.1. Tác động về kinh tế: Không làm phát sinh kinh phí địa phương. Làm
phát sinh kinh phí hoạt động của trường do phải trả quy mô giờ buổi và hợp đồng
giáo viên đối với các bộ môn thiếu, ảnh hưởng đến nguồn kinh phí hoạt động của
trường, từ đó không còn nhiều kinh phí cho các hoạt động giáo dục khác cho học
sinh.
4.1.2. Tác động về xã hội của chính sách: Ảnh hưởng đến công tác tuyển
dụng giáo viên của ngành giáo dục, vấn đề không có nguồn dự tuyển đã kéo dài
nhiều năm qua và sẽ còn kéo dài trong thời gian tới. Từ đó ảnh hưởng đến việc
còn biên chế nhưng không tuyển dụng được, gây khó khăn cho công tác quản lý
biên chế. Đồng thời, do thiếu hụt nguồn giáo viên giảng dạy, các trường phải phân
công giáo viên hiện có vượt số tiết quy định, giáo viên bị quá tải, hoặc một số
trường đã phải hợp đồng một số trường hợp không đảm bảo tiêu chuẩn về đào tạo,
ảnh hưởng chất lượng giáo dục, không đáp ứng được nhu cầu học tập của học
sinh.
4.1.3. Tác động của thủ tục hành chính: Không làm phát sinh thủ tục hành chính.
4.1.4. Tác động đối với hệ thống pháp luật: Việc cụ thể hóa các quy định
nhà nước về Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn tỉnh chưa phù
hợp theo tinh thần chỉ đạo của trung ương. Việc một số trường hợp đồng giáo viên
không đảm bảo tiêu chuẩn về đào tạo chưa phù hợp với quy định của Luật Giáo
dục năm 2019.
4.2. Giải pháp 2: Đặt hàng đào tạo giáo viên các bộ môn Tiếng Anh,
Tin học, Mỹ Thuật, Âm nhạc
4.2.1. Tác động về kinh tế: Làm phát sinh kinh phí địa phương rất lớn:
37.536.000.000đ.
4.2.2. Tác động về xã hội của chính sách: làm phát sinh công tác quản lý
người học do hình thức đặt hàng. Sau khi đào tạo xong có thể người được đào tạo
sẽ không phục vụ trong ngành giáo dục, từ đó sẽ giải quyết vấn đề bồi hoàn kinh
phí đào tạo với khoản chi phí khá lớn. Đồng thời, Nghị định 116 không có cơ chế
ràng buộc người được đào tạo phải công tác tại địa phương đặt hàng, nên có khả
năng đào tạo xong người này dự tuyển vào tỉnh khác, Hậu Giang lại vừa mất ngân
sách vừa không sử dụng được nguồn đã đào tạo. Vấn đề tiếp theo nữa là quá trình

8

đào tạo mất thời gian dài, 4 năm, khi đó có khả năng biến động biên chế, khó khăn
cho công tác bố trí sử dụng nguồn đặt hàng.
4.2.3. Tác động của thủ tục hành chính: Phải thực hiện thủ tục đặt hàng theo
quy định Nghị định 116/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
4.2.4. Tác động đối với hệ thống pháp luật: đảm bảo thực hiện theo quy
định pháp luật.
4.3. Giải pháp 3: Ban hành chính sách chế độ thu hút tuyển dụng giáo
viên dạy các môn Tiếng Anh, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật tại các cơ sở giáo
dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
4.3.1. Tác động về kinh tế: Dự kiến hàng năm ngân sách tỉnh chi ra khoảng
09 tỷ đồng. Số tiền không quá lớn so với việc đặt hàng đào tạo giáo viên hiện nay.
Tiết kiệm rất nhiều ngân sách cho Nhà nước so với phương thức đặt hàng đào tạo.
4.3.2. Tác động về xã hội: Góp phần giải quyết được vấn đề nhân sự giảng
dạy các bộ môn Tiếng Anh, Tin học, Âm nhạc, Mỹ Thuật, thúc đẩy nâng cao chất
lượng giáo dục, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh.
4.3.3. Tác động của thủ tục hành chính: Tạo được một chính sách về việc
đãi ngộ thu hút giáo viên 4 bộ môn Tiếng Anh, Tin học, Âm nhạc, Mỹ Thuật trong
các cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh.
4.3.4. Tác động đối với hệ thống pháp luật: Đảm bảo tính hợp hiến, hợp
pháp theo quy định.
5. Kiến nghị, đề xuất lựa chọn giải pháp
5.1. Đề xuất lựa chọn giải pháp
Từ các phân tích nêu trên, Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất chọn phương án
1 của giải pháp 3 là: Ban hành chế độ đặc thù thu hút tuyển dụng giáo viên
dạy các môn Tiếng Anh, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật tại các cơ sở giáo dục
công lập trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, với mức hỗ trợ cụ thể như sau:
- Trợ cấp 10.000.000đ/năm, thời gian trợ cấp 05 năm kể từ ngày tuyển
dụng.
5.2. Kiến nghị
(1) Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết về chế độ đặc thù thu
hút tuyển dụng giáo viên dạy các môn Tiếng Anh, Tin học, Âm nhạc, Mỹ
thuật tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
(2) Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các quy định hướng dẫn thực hiện chế
độ đặc thù thu hút tuyển dụng giáo viên dạy các môn Tiếng Anh, Tin học,
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Âm nhạc, Mỹ thuật tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Hậu
Giang.
III. Ý KIẾN THAM VẤN
Các hình thức lấy ý kiến dự thảo báo cáo đánh giá tác động: Dự thảo báo
cáo đánh giá tác động cùng với các hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết được gửi
lấy ý kiến các cơ quan liên quan. Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tổng hợp, giải trình
tiếp thu, điều chỉnh theo ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị.
IV. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ
1. Cơ quan tổ chức thi hành chính sách: Ủy ban nhân dân tỉnh.
2. Cơ quan giám sát đánh giá chính sách: Hội đồng nhân dân tỉnh.
Trên đây là Báo cáo đánh giá tác động của chính sách quy định chế độ đặc
thù thu hút tuyển dụng giáo viên dạy các môn Tiếng Anh, Tin học, Âm nhạc, Mỹ
thuật tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Hậu Giang./.
Nơi nhận:
- TT: HĐND, UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TCCB.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hoài Thúy Hằng

UBND TỈNH HẬU GIANG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:

/BC-SGDĐT

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

Hậu Giang, ngày

tháng

năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình thi hành pháp luật về các chính sách liên quan đến công tác
tuyển dụng viên chức ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
I. Kết quả thực hiện
1. Đánh giá việc thực hiện
Thời gian qua, Chính phủ và Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang đã ban
hành các chính sách, chế độ ưu đãi trong thu hút tuyển dụng cho cán bộ công
chức, viên chức trên địa bàn tỉnh nói chung như sau:
a) Các Chính sách của Trung ương
- Năm 2012 đến năm 2020, thực hiện chính sách tuyển dụng theo Nghị định
số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012: Khi được tuyển dụng, người tập sự có trình
độ thạc sĩ hoặc tiến sĩ và chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc
làm tuyển dụng thì người tập sự có trình độ thạc sĩ được hưởng 85% mức lương
bậc 2, người tập sự có trình độ tiến sĩ được hưởng 85% mức lương bậc 3 của chức
danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm tuyển dụng. Các khoản phụ cấp
được hưởng theo quy định của pháp luật.
- Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018: Chế độ thời gian tập sự:
+ 12 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có
yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đại học (cấp THPT)
+ 09 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có
yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đại học (cấp THCS)
+ 06 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có
yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đại học (cấp Tiểu học)
- Chế độ tiền lương của công chức, viên chức được thực hiện theo Nghị
định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối
với cán bộ, công chức, viên chức
- Quyết định 244/2005/QĐ-TTG ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính
phủ: Chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo ở các cơ sở giáo dục công lập:
+ Mức phụ cấp 30% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy
trong các trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và Trung tâm giáo dục
thường xuyên trong tỉnh.
+ Mức phụ cấp 35% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy
trong các Tiểu học trong tỉnh.
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- Đối với nhà giáo, CBQL giáo dục công tác tại các trường chuyên biệt
được thực hiện theo Nghị định 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ;
+ Tỉnh Hậu Giang có 02 trường Phổ thông Dân tộc Nội trú, 01 trường THPT
chuyên Vị Thanh, 01 trường dạy trẻ khuyết tật: cán bộ, giáo viên, được hưởng
mức phụ cấp ưu đãi 70% và được hưởng hệ số phụ cấp trách nhiệm 0,3 so với
mức lương tối thiểu.
- Từ năm 2021, Chính sách về tuyển dụng được thực hiện theo Nghị định
số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 25 tháng 9 năm 2020 quy định về tuyển
dụng, sử dụng và quản lý viên chức, cụ thể như sau:
+ Người tập sự có trình độ thạc sĩ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm
tuyển dụng thì người tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 2 chức danh nghề
nghiệp tuyển dụng;
+ Người tập sự có trình độ tiến sĩ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm
tuyển dụng thì người tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 3 của chức danh
nghề nghiệp tuyển dụng;
+ Người tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của chức danh
nghề nghiệp tương ứng với trình độ đào tạo trong các trường hợp sau: Làm việc
vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Làm việc trong các ngành,
nghề độc hại, nguy hiểm; Hoàn thành nghĩa vụ quân sự; nghĩa vụ tham gia công
an nhân dân; sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục
viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan
dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân
sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, đội
viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển
nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ.
+ Thời gian tập sự 12 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh
nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo đại học (giáo viên cấp THPT,
THCS và Tiểu học).
b) Các Chính sách của Tỉnh Hậu Giang
Bên cạnh việc thực hiện tốt các chế độ chính sách của Trung ương, Hội đồng
nhân dân tỉnh cũng đã ban hành những nghị quyết, chính sách nhằm thu hút nhân
tài cho tỉnh.
- Từ năm 2012 đến năm 2014, Tỉnh Hậu Giang thực hiện chính sách thu
hút nhân lực đối với sinh viên mới tốt nghiệp được tuyển dụng vào cơ quan, đơn
vị nhà nước tại tỉnh nhà theo Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 14 tháng
02 năm 2012 quy định chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng và chính sách thu hút
nhân lực tỉnh Hậu Giang
+ Đối với sinh viên tốt nghiệp loại giỏi trở lên tự nguyện về công tác tại
tỉnh hưởng 100% lương, không qua lương tập sự;
+ Đối với người tốt nghiệp sau đại học về công tác tại tỉnh được thưởng 70
triệu đồng đối với bằng Thạc sĩ và 100 triệu đồng đối với bằng Tiến sĩ.
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- Từ năm 2014 đến năm 2019, chính sách sách thu hút nhân lực đối với sinh
viên mới tốt nghiệp được tuyển dụng vào cơ quan, đơn vị nhà nước tại tỉnh nhà
được thực hiện theo Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm
2014 quy định chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng và chính sách thu hút nhân lực
tỉnh Hậu Giang: Đối với người tốt nghiệp sau đại học về công tác tại tỉnh được
thưởng 70 triệu đồng đối với bằng Thạc sĩ và 100 triệu đồng đối với bằng Tiến sĩ.
2. Đánh giá chất lượng VBQPPL được ban hành
Tất cả văn bản ban hành đều hợp hiến hợp pháp, công tác thực thi áp dụng
pháp luật thời gian qua thực hiện đầy đủ, nghiêm túc.
3. Đánh giá về tác động của pháp luật đối với quản lý nhà nước, phát
triển kinh tế - xã hội.
Nhìn chung Chính phủ và Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh Hậu
Giang đã ban hành các chính sách nhằm thu hút nhân lực vào làm việc trong các
cơ quan nhà nước thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành đối với việc xây
dựng và ban hành chính sách thu hút nhân lực. Nội dung các chính sách chủ yếu
tập trung quy định về đãi ngộ vật chất trong tuyển dụng, một số chế độ liên quan
đến quyền lợi của công chức viên chức… Qua thực tế triển khai công tác tuyển
dụng đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, thu hút những người có trình độ
cao, trong đó có sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ có trình độ cao
về cơ quan, đơn vị tỉnh Hậu Giang công tác. Góp phần rất lớn vào quá trình nâng
cao chất lượng của ngành giáo dục, cũng như đóng góp vào sự phát triển kinh tế
xã hội của tỉnh nhà. Các chính sách trên cũng đã góp phần động viên, khuyến
khích đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên nỗ lực vượt khó khăn hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ.
Tuy nhiên chưa có chế độ đặc thù riêng đối với giáo viên, đặc biệt là đối
với giáo viên dạy môn Tin học, Tiếng Anh, Mỹ thuật và Âm nhạc. Do đó, việc
xây dựng chế độ đặc thù đối với giáo viên 4 bộ môn nêu trên tại đơn vị sự nghiệp
công lập trên địa bàn tỉnh Hậu Giang là nhiệm vụ cấp thiết, phù hợp với chủ trương
của Đảng, Nhà nước và là bước cụ thể hóa Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị
quyết số 51/2017/QH14 của Quốc Hội.
Trên đây là Báo cáo tổng kết đánh giá thi hành pháp luật về các chính sách
liên quan đến tuyển dụng viên chức ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh Hậu Giang./.
Nơi nhận:
- TT: HĐND, UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TCCB.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hoài Thúy Hằng

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG

Số
/TTr-UBND
(DỰ THẢO)

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

Hậu Giang, ngày

tháng

năm 2022

TỜ TRÌNH
Đề nghị xây dựng Nghị quyết về Quy định mức chi hỗ trợ thu hút
tuyển dụng giáo viên các môn Tiếng Anh, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật
tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang.
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm
2015, Ủy ban nhân dân tỉnh xin trình Thường trực Hội đồng nhân dân xem xét
đề nghị xây dựng Nghị quyết về quy định mức chi hỗ trợ thu hút tuyển dụng
giáo viên các môn Tiếng Anh, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật tại các cơ sở giáo
dục công lập trên địa bàn tỉnh Hậu Giang như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
Hiện nay, thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, nhu cầu đội
ngũ giáo viên thực hiện đổi mới Chương trình là rất lớn, đặc biệt các môn tin
học, ngoại ngữ, thiếu rất nhiều. Đồng thời theo Thông tư số 32/2018/TTBGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành chương
trình giáo dục phổ thông năm 2018, bắt đầu từ năm học 2022-2023, cấp Tiểu
học (TH) và Trung học phổ thông (THPT) có thay đổi một số bộ môn như sau:
- Ở cấp TH, từ năm học 2022 - 2023, môn Tiếng Anh, môn Tin học trở
thành môn bắt buộc; đến năm học 2024 - 2025, cấp học này cần có 240 giáo viên
dạy Tiếng Anh, 117 giáo viên dạy Tin học. Dự kiến đến năm học 2024 - 2025,
cần bổ sung thêm 73 giáo viên dạy Tiếng Anh, 32 giáo viên dạy Tin học (số giáo
viên hiện có: 167 giáo viên dạy Tiếng Anh, 85 giáo viên dạy Tin học).
- Ở cấp THPT, lớp 10 có thêm môn Âm nhạc và Mỹ thuật, đây là 02 môn
học hoàn toàn mới đối với Cấp học Trung học phổ thông (THPT). Toàn ngành
có 23 trường Trung học phổ thông (THPT). Theo phân phối Chương trình, Môn
Mỹ thuật bố trí 70 tiết/năm học, Môn Âm nhạc bố trí 70 tiết/năm học. Toàn
ngành cần có 23 giáo viên Âm nhạc và 23 giáo viên môn Mỹ Thuật.
Bên cạnh đó, trong 03 năm qua, công tác tuyển dụng của Sở Giáo dục và
Đào tạo và các huyện đều không đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đặc biệt đối với
môn Tin học và Tiếng Anh, số lượng nộp hồ sơ dự tuyển không đủ, kết quả đạt
không cao.
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Từ đó dẫn đến tình trạng nhiều năm qua ngành giáo dục vẫn trong tình
trạng thiếu giáo viên các môn Tin học và Tiếng Anh, năm học 2021-2022, toàn
ngành thiếu cụ thể:
- Cấp Trung học cơ sở (THCS) môn Tiếng Anh nhu cầu 217, hiện có 210,
thiếu 07 giáo viên. Môn Tin học nhu cầu 44, hiện có 31, thiếu 13 giáo viên.
- Cấp THPT môn Tiếng Anh nhu cầu 107, hiện có 101, thiếu 06 giáo viên.
Môn Tin học nhu cầu 38, hiện có 31, thiếu 07 giáo viên.
Để đáp ứng được nhu cầu đội ngũ giáo viên giảng dạy đối với 4 bộ môn
Tiếng Anh, Tin học, Mỹ thuật và Âm nhạc, Tỉnh cần có những chính sách đặc
thù thu hút để có thể thu hút đủ số lượng giáo viên giảng dạy đáp ứng chương
trình giáo dục phổ thông 2018.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VĂN BẢN
1. Mục đích
- Hình thành cơ chế hỗ trợ giáo viên giảng dạy các bộ môn Tin học, Tiếng
Anh, Mỹ thuật và Âm nhạc tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa
bàn tỉnh Hậu Giang.
- Góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong việc thu hút đội
ngũ nhân lực có trình độ chuyên môn sâu; chuẩn bị nguồn lực, đáp ứng nhiệm
vụ thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 trong thời gian tới.

2. Quan điểm xây dựng văn bản
- Ban hành chính sách quy định về chế độ đặc thù hỗ trợ thu hút tuyển
dụng giáo viên dạy các môn Tiếng Anh, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật tại các cơ
sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
- Góp phần thu hút, phát triển đội ngũ giáo viên 04 bộ môn trên đảm bảo
đủ về số lượng và chất lượng cao đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.
III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA VĂN
BẢN
1. Phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết
Quy định mức hỗ trợ thu hút tuyển dụng giáo viên dạy các môn Tiếng
Anh, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn
tỉnh Hậu Giang.
2. Đối tượng
- Các cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
- Giáo viên dạy các môn Tiếng Anh, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật được
tuyển dụng vào các cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Hậu
Giang.
IV. NỘI DUNG CỦA NGHỊ QUYẾT
1. Mức chi hỗ trợ
Mức hỗ trợ 10.000.000đ/năm, thời gian hỗ trợ 05 (năm) năm kể từ ngày
tuyển dụng.
Điều kiện: phải giảng dạy tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Hậu
Giang 5 năm kể từ ngày tuyển dụng. Nếu tự ý bỏ việc sẽ phải đền bù chi phí thu
hút đã nhận.
Mức hỗ trợ được tính trả mỗi năm một lần và không dùng để tính đóng,
hưởng bảo hiểm xã hội và các phí khác.
Trường hợp viên chức thuộc đối tượng hưởng các mức hỗ trợ ưu đãi khác
trong lĩnh vực thu hút thì chỉ được hưởng theo 01 (một) mức cao nhất.
2. Nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ
Kinh phí hỗ trợ viên chức các môn Tiếng Anh, Tin học, Âm nhạc, Mỹ
thuật được tuyển dụng vào các cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn
tỉnh Hậu Giang chi từ kinh phí hoạt động thường xuyên của các đơn vị và thực
hiện theo phân cấp ngân sách.
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO VIỆC
THI HÀNH NGHỊ QUYẾT
Sau khi Nghị quyết ban hành, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ triển khai và chỉ
đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện.
VI. THỜI GIAN DỰ KIẾN ĐỀ NGHỊ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH XEM XÉT THÔNG QUA
Tại kỳ họp giữa năm 2022.

Trên đây là Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ
thu hút tuyển dụng giáo viên dạy các môn Tiếng Anh, Tin học, Âm nhạc, Mỹ
thuật tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Xin kính trình
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:
-Như trên;
-LưuVT. P02.
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Số:

/2022/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hậu Giang, ngày

tháng

năm 2022

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
Quy định mức chi hỗ trợ thu hút tuyển dụng giáo viên
dạy các môn Tiếng Anh, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật
tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG
KHÓA .......KỲ HỌP THỨ ....

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy
phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc
hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Nghị quyết số
51/2017/QH14 ngày 21 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội điều chỉnh lộ trình thực
hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo Nghị quyết số
88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình,
sách giáo khoa giáo dục phổ thông;
Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo về ban hành chương trình giáo dục phổ thông năm 2018;
Xét Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Hậu Giang về dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ thu hút tuyển
dụng giáo viên các môn Tiếng Anh, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật tại các cơ sở giáo
dục công lập trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân
dân tỉnh tại kỳ họp.
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QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định mức hỗ trợ thu hút tuyển dụng giáo viên dạy các môn Tiếng Anh,
Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Hậu
Giang.
2. Đối tượng áp dụng
a) Các cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
b) Giáo viên dạy các môn Tiếng Anh, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật được
tuyển dụng vào các cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
Điều 2. Mức chi hỗ trợ
Mức hỗ trợ 10.000.000đ/năm, thời gian hỗ trợ 05 (năm) năm kể từ ngày
tuyển dụng.
Điều kiện: phải giảng dạy tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
5 năm kể từ ngày tuyển dụng. Nếu tự ý bỏ việc sẽ phải đền bù chi phí thu hút đã
nhận.
Mức hỗ trợ được tính trả mỗi năm một lần và không dùng để tính đóng,
hưởng bảo hiểm xã hội và các phí khác.
Trường hợp viên chức thuộc đối tượng hưởng các mức hỗ trợ ưu đãi khác
trong lĩnh vực thu hút thì chỉ được hưởng theo 01 (một) mức cao nhất.
Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ
Kinh phí hỗ trợ viên chức các môn Tiếng Anh, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật
được tuyển dụng vào các cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Hậu
Giang chi từ kinh phí hoạt động thường xuyên của các đơn vị và thực hiện theo
phân cấp ngân sách.
Điều 4. Tổ chức thực hiện
1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện
Nghị quyết theo quy định của pháp luật.
2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban
Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân
dân tỉnh giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết.
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Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang Khóa ...., Kỳ
họp thứ …. thông qua ngày …. tháng … năm 2022 và có hiệu lực từ ngày ….
tháng …. năm 2022./.
Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ (HN-TP.HCM);
- Bộ Tài chính;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQVN và các đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- HĐND, UBND, UBMTTQVN cấp huyện;
- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Trần Văn Huyến

