ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:
/TTr-UBND
(DỰ THẢO)

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

tháng

năm 2022

TỜ TRÌNH
Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách thu hút giáo viên
giảng dạy các môn Tiếng Anh, Tin học, Âm nhạc, Mĩ thuật tại các cơ sở giáo
dục công lập trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm
2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh xin trình Hội đồng nhân dân dự thảo
Nghị quyết quy định chính sách thu hút giáo viên giảng dạy các môn Tiếng Anh,
Tin học, Âm nhạc, Mĩ thuật tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Hậu
Giang với các nội dung như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
Hiện nay, thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông, nhu cầu đội ngũ giáo
viên thực hiện đổi mới Chương trình là rất lớn, đặc biệt các môn: Tin học, Tiếng
Anh thiếu rất nhiều. Thực hiện theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26
tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình
giáo dục phổ thông, bắt đầu từ năm học 2022 - 2023, cấp Tiểu học (TH) và Trung
học phổ thông (THPT) có thay đổi một số môn như sau: cấp TH môn Tin học và
Tiếng Anh trở thành môn học bắt buộc, cấp THPT có thêm môn Âm nhạc và môn
Mĩ thuật.
Thêm vào 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, cụ thể:
Sở Giáo dục và
Đào tạo
Kỳ
tuyển
dụng

Vị trí tuyển dụng

Năm Giáo viên dạy tin
2019 Giáo viên dạy Tiếng anh

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

7
3

3
3

Các Phòng Giáo
dục và Đào tạo

Số thí
sinh
trúng
tuyển

Chỉ
tiêu
tuyển
dụng
(Nhu
cầu
tuyển
dụng)

Số thí
sinh
tham
dự

Số thí
sinh
trúng
tuyển

1
1

4
6

3
6

3
4

2

Giáo viên dạy Âm nhạc
0
0
0
0
0
0
Giáo viên dạy Mĩ thuật
0
0
0
0
0
0
4
1
0
Giáo viên dạy tin
19
17
17
3
2
2
25
23
21
Năm Giáo viên dạy Tiếng anh
2020 Giáo viên dạy Âm nhạc
0
0
0
1
1
1
Giáo viên dạy Mĩ thuật
0
0
0
0
0
0
6
2
1
Giáo viên dạy tin
6
4
4
5
5
3
14
4
3
Năm Giáo viên dạy Tiếng anh
2021 Giáo viên dạy Âm nhạc
0
0
0
1
1
1
Giáo viên dạy Mĩ thuật
0
0
0
0
0
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.
Hiện nay, toàn ngành cần 184 giáo viên 04 môn: Tiếng Anh, Tin học, Mĩ
thuật và Âm nhạc, cụ thể:

Tổng

Môn

Môn

Môn

Môn

Tiếng Anh

Tin học

Âm nhạc

Mĩ thuật

số
Cần
bổ
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Cầu

có

TH

105

240

THCS

20

THPT

59

Tổng

184

Cấp
học

Cầ
n
bổ

Cầ
n
bổ

Nhu

Hiện

su
ng

Cầu

có

su
ng

167

73

117

85

32

217

210

7

44

31

13

107

101

6

38

31

7

86

52

Nhu Hiện

Cần
bổ

Cầu

có

sung Cầu

23

0

23

Nhu Hiện

23

23

Cầ
n
bổ

có

sun
g

0

23
23

Để đáp ứng được nhu cầu đội ngũ giáo viên giảng dạy đối với 4 môn Tiếng
Anh, Tin học, Mĩ 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 và nhu cầu giảng dạy hiện nay.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích
- Hình thành cơ chế hỗ trợ giáo viên giảng dạy các môn: Tin học, Tiếng
Anh, Mĩ thuật và Âm nhạc tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn
tỉnh Hậu Giang.
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- 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
- Quy định chính sách quy định về chế độ đặc thù thu hút giáo viên dạy các
môn: Tiếng Anh, Tin học, Âm nhạc, Mĩ 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 môn học trên đảm bảo đủ
về số lượng và chất lượng cao đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng
nhân dân tỉnh, căn cứ vào các quy định pháp luật hiện hành, hướng dẫn của Trung
ương, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức xây dựng Tờ trình dự thảo Nghị quyết, lấy ý
kiến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan, đăng tải, tổng hợp gửi Sở
Tư pháp thẩm định,… đảm bảo trình tự, thủ tục theo đúng quy định của Luật Ban
hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 và các văn bản hướng
dẫn thi hành.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Bố cục
Dự thảo Nghị quyết được bố cục thành 05 Điều.
2. Nội dung cơ bản của dự thảo văn bản
2.1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
a) Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết quy định chính sách thu hút giáo viên dạy các môn Tiếng Anh,
Tin học, Âm nhạc, Mĩ thuật tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Hậu
Giang.
b) Đối tượng áp dụng
- 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, Mĩ thuật được tuyển
dụng hoặc chuyển công tác từ ngoài tỉnh về các cơ sở giáo dục phổ thông công lập
trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
2.2. Điều kiện hỗ trợ thu hút
Người nhận chính sách thu hút phải giảng dạy tại các cơ sở giáo dục phổ
thông công lập trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 05 năm kể từ ngày tuyển dụng.
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2.3. Định mức và nguồn kinh phí hỗ trợ
a) Mức hỗ trợ 50.000.000đ/năm (Năm mươi triệu đồng/năm). Mức hỗ trợ
được tính trả một lần và không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội và các
phí khác.
b) 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.
c) Nguồn kinh phí: Chi từ nguồn ngân sách nhà nước, các nguồn kinh phí
hợp pháp khác và thực hiện theo phân cấp ngân sách.
2.4. Chế độ bồi hoàn chính sách hỗ trợ
a) Những người đã nhận kinh phí thu hút không thực hiện đúng thời gian
công tác như đã cam kết phải hoàn trả kinh phí đã nhận. Nếu hoàn trả không đầy
đủ thì bị xem xét xử lý theo quy định.
b) Những người đã có thời gian phục vụ theo cam kết dưới 02 năm thì phải
hoàn trả toàn bộ kinh phí đã nhận.
c) Những người đã có thời gian phục vụ theo cam kết từ đủ 02 năm trở lên
thì phải hoàn trả kinh phí đã nhận theo tỷ lệ thời gian còn lại. Mỗi năm công tác
của cán bộ, công chức, viên chức (không tính thời gian tập sự và thời gian công tác
sau khi được đào tạo) được tính giảm 1% kinh phí hoàn trả.
d) Không giải quyết cho giáo viên đã nhận kinh phí thu hút chuyển công tác
ra ngoài tỉnh khi chưa thực hiện hoàn trả đủ kinh phí đã nhận và những chính sách
ưu đãi khác, trừ những trường hợp đặc biệt do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
quyết định.
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị quyết quy định chính sách thu hút giáo
viên giảng dạy các môn Tiếng Anh, Tin học, Âm nhạc, Mĩ thuật tại các cơ sở giáo
dục công lập trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội
đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết nghị./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Lưu VT. P02.

CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG

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 chính sách thu hút giáo viên
giảng dạy các môn Tiếng Anh, Tin học, Âm nhạc, Mĩ thuật
tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG
KHÓA X KỲ HỌP THỨ TÁM
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;
Căn cứ 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 tháng 12 năm 2018 của
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông;
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 chính sách thu hút giáo viên
giảng dạy các môn Tiếng Anh, Tin học, Âm nhạc, Mĩ 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.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
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Nghị quyết này quy định chính sách thu hút giáo viên dạy các môn Tiếng
Anh, Tin học, Âm nhạc, Mĩ 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, Mĩ thuật được
tuyển dụng hoặc chuyển công tác từ ngoài tỉnh về các cơ sở giáo dục phổ thông
công lập trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
Điều 2. Điều kiện hỗ trợ thu hút
Người nhận chính sách thu hút phải giảng dạy tại các cơ sở giáo dục phổ
thông công lập trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 5 năm kể từ ngày tuyển dụng.
Điều 3. Định mức hỗ trợ
1. Mức hỗ trợ 50.000.000 đồng/năm (Năm mươi triệu đồng/năm). 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.
2. 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.
3. Nguồn kinh phí: Chi từ nguồn ngân sách nhà nước, các nguồn kinh phí
hợp pháp khác và thực hiện theo phân cấp ngân sách.
Điều 4. Chế độ bồi hoàn chính sách hỗ trợ
1. Những người đã nhận kinh phí thu hút không thực hiện đúng thời gian
công tác như đã cam kết phải hoàn trả kinh phí đã nhận. Nếu hoàn trả không đầy
đủ thì bị xem xét xử lý theo quy định.
2. Những người đã có thời gian phục vụ theo cam kết dưới 02 năm thì phải
hoàn trả toàn bộ kinh phí đã nhận.
3. Những người đã có thời gian phục vụ theo cam kết từ đủ 02 năm trở lên
thì phải hoàn trả kinh phí đã nhận theo tỷ lệ thời gian còn lại. Mỗi năm công tác
của cán bộ, công chức, viên chức (không tính thời gian tập sự và thời gian công
tác sau khi được đào tạo) được tính giảm 1% kinh phí hoàn trả.
4. Không giải quyết cho giáo viên đã nhận kinh phí thu hút chuyển công
tác ra ngoài tỉnh khi chưa thực hiện hoàn trả đủ kinh phí đã nhận và những chính
sách ưu đãi khác, trừ những trường hợp đặc biệt do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
quyết định.
Điều 5. 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.
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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.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang Khóa X Kỳ
họp thứ Tám 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

