
 

 

UBND TỈNH KON TUM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /SGDĐT-VP 

V/v trả lời ý kiến của đại biểu tại   

Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh 

 

 Kon Tum, ngày      tháng        năm  

        Kính gửi:  Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum 

  

  Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về 

việc trả lời ý kiến của đại biểu tại Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào 

tạo trả lời các nội dung liên quan đến ý kiến của đại biểu thuộc lĩnh vực phụ trách, 

cụ thể như sau: 

 I. Đối với ý kiến chất vấn Đại biểu Lê Minh Chính, Tổ đại biểu Sa 

Thầy 

 1. Ý kiến đại biểu: 

 Theo thống kê của Bộ Nội vụ, tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức xin nghỉ 

việc trong cả nước thời gian qua chiếm tỷ lệ 1,94%, trong đó tập trung vào 02 

ngành: Y tế và Giáo dục. 

Đề nghị đồng chí Giám đốc Sở Y tế và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 

cho biết thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức xin nghỉ việc trong 02 

ngành trên của tỉnh ta có hay không? Nếu có là bao nhiêu? Nguyên nhân là gì? 

và theo đồng chí thì giải pháp để khắc phục tình trạng trên trong thời gian tới là 

gì? 

2. Nội dung trả lời: 

Trong những năm gần đây, tình trạng cán bộ, công chức, viên chức xin nghỉ 

việc đang được dư luận xã hội quan tâm, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức ngành Y tế và ngành Giáo dục. 

Đối với ngành Giáo dục tỉnh Kon Tum, trong những năm gần đây không 

ghi nhận trường hợp công chức, cán bộ quản lý giáo dục xin nghỉ việc. Số nghỉ 

việc chủ yếu là giáo viên của các trường mầm non, phổ thông. Số liệu cụ thể như 

sau: 

2.1. Về số liệu giáo viên nghỉ việc 

a) Số liệu giáo viên nghỉ việc của toàn tỉnh 

Qua thống kê, tổng hợp thực trạng cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên nghỉ 

việc trong thời gian qua tại tỉnh Kon Tum cho thấy: từ năm 2020 đến nay, toàn 

tỉnh có 161 giáo viên nghỉ việc, trong đó có 94 giáo viên thuộc biên chế các đơn 

vị sự nghiệp và công lập 67 giáo viên các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công 

lập, số liệu cụ thể qua từng năm như sau: 

- Năm 2020 có tổng số 61 giáo viên nghỉ việc (gồm 29 giáo viên mầm non 

ngoài công lập, 16 giáo viên mầm non công lập, 07 giáo viên tiểu học, 04 giáo 
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viên trung học cơ sở và 05 giáo viên trung học phổ thông). Số giáo viên mầm non 

ngoài công lập nghỉ việc chủ yếu do trúng tuyển vào các trường công lập (26/29 

người). Số giáo viên các trường công lập nghỉ việc là 32 người, chiếm khoảng 

0,28% biên chế sự nghiệp giáo dục được giao (32/11.283). 

- Năm 2021 có tổng số 37 giáo viên nghỉ việc (gồm 12 giáo viên mầm non 

ngoài công lập, 06 giáo viên mầm non công lập, 13 giáo viên tiểu học, 05 giáo 

viên trung học cơ sở và 01 giáo viên trung học phổ thông). Số giáo viên các 

trường công lập nghỉ việc là 25 người, chiếm khoảng 0,23% biên chế sự nghiệp 

giáo dục được giao (25/11.107). 

- Năm 2022 có tổng số 63 giáo viên nghỉ việc (gồm 26 giáo viên mầm non 

ngoài công lập, 15 giáo viên mầm non công lập, 10 giáo viên tiểu học, 10 giáo 

viên trung học cơ sở và 02 giáo viên trung học phổ thông). Số giáo viên các 

trường công lập nghỉ việc là 37 người, chiếm khoảng 0,33% biên chế sự nghiệp 

giáo dục được giao (37/11.107). 

b) Số liệu giáo viên nghỉ việc của từng địa phương 

Từ năm 2020 đến nay, thành phố Kon Tum có 40 giáo viên nghỉ việc (trong 

đó ngoài công lập 33 trường hợp); huyện Đăk Hà có 38 giáo viên nghỉ việc (trong 

đó ngoài công lập 32 trường hợp); huyện Đăk Tô có 02 giáo viên nghỉ việc; huyện 

Tu Mơ Rông có 14 giáo viên nghỉ việc; huyện Ngọc Hồi có 09 giáo viên nghỉ việc 

(trong đó ngoài công lập có 02 trường hợp); huyện Đăk Glei có 13 trường hợp 

giáo viên nghỉ việc; Kon Rẫy có 09 giáo viên nghỉ việc; huyện Kon Plông có 15 

giáo viên nghỉ việc; huyện Sa Thầy có 09 giáo viên nghỉ việc; huyện Ia H’Drai có 

01 giáo viên nghỉ việc và trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo có 11 giáo viên nghỉ 

việc. 

Giáo viên nghỉ việc thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập chủ yếu xảy ra ở 

các huyện như các huyện: Tu Mơ Rông, Kon Plông, Đăk Glei. Tình trạng giáo 

viên nghỉ việc trong điều kiện thiếu giáo viên hiện nay gây khó khăn cho quá trình 

tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục tại nhà trường. 

2.2. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng giáo viên nghỉ việc 

Có nhiều nguyên nhân dẫn đễn tình trạng giáo viên nghỉ việc, trong đó có 

một số nguyên nhân như: (1) Sức khỏe không đảm bảo để tiếp tục công tác; (2) 

Chuyển đến sinh sống theo gia đình (theo vợ/chồng công tác ở tỉnh khác); (3) Một 

số giáo viên công tác ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn, khi có cơ hội sẽ nghỉ việc để làm các công việc khác gần ở vùng 

thuận lợi hơn; (4) Nhiều giáo viên mầm non ngoài công lập nghỉ việc do thu nhập 

thấp, công việc không ổn định trong thời gian bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-

19. 

2.3. Một số giải pháp hạn chế tình trạng giáo viên nghỉ việc 

Để hạn chế tình trạng giáo viên, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Văn bản 

số 3847/UBND-NC ngày 14/11/2022 chỉ đạo các sở, ban ngành, đơn vị thuộc 

tỉnh; UBND các huyện, thành phố triển khai các giải pháp khắc phục tình trạng 
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cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc; Sở Giáo dục và Đào tạo cũng 

đã ban hành Văn bản số 2363/SGDĐT-TCCB ngày 15/11/2022 chỉ đạo các cơ sở 

giáo dục triển khai các giải pháp khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên 

chức nghỉ việc, thôi việc. Cụ thể: 

- Quan tâm xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, kịp thời nắm      bắt tâm 

tư, nguyện vọng; cải thiện môi trường làm việc theo hướng chuyên nghiệp, hiện 

đại, lành mạnh, tạo cơ hội phát triển, gắn kết, gắn bó, ổn định của đội ngũ công 

chức, viên chức. 

- Bố trí, phân công công việc đối với công chức, viên chức một cách công 

bằng, hợp lý, khoa học bảo đảm phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm, trình độ đào 

tạo, phát huy được năng lực, sở trường công tác nhằm góp phần giảm căng thẳng, 

áp lực trong công việc. Thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm trước cơ quan 

quản lý cấp trên trong việc bố trí, phân công công việc không hợp lý dẫn đến công 

chức, viên chức có phẩm chất, năng lực, uy tín tốt xin nghỉ việc. 

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách tiền lương, chế độ làm 

thêm giờ, làm việc ngoài giờ, quan tâm hỗ trợ các trường hợp có hoàn cảnh kinh 

tế khó khăn; tăng cường quản lý sử dụng hiệu quả ngân sách, tiết kiệm chi nhằm 

tăng thu nhập tăng thêm cho đội ngũ công chức, viên chức. Chú trọng công tác 

giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ, tạo tư tưởng yên tâm làm việc. 

- Khuyến khích, tạo điều kiện để công chức, viên chức được tham gia học 

tập nhằm bảo đảm tiêu chuẩn, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng 

yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

- Tiếp tục đổi mới lề lối làm việc, cải cách hành chính, nâng cao hiệu        

lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy nhanh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt động công vụ và cung ứng dịch vụ sự nghiệp công. 

- Rà soát, nghiên cứu tham mưu để sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế, 

hướng dẫn thuộc thẩm quyền ban hành của đơn vị và đề xuất, kiến nghị các cấp 

có thẩm quyền hoàn thiện các quy định pháp luật, khắc phục tình trạng chồng 

chéo, bất cập, kẽ hở, nhất là nhiều cách hiểu khác nhau trong cùng một vấn đề, tạo 

điều kiện tốt nhất cho công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhiệm vụ 

được giao. 

Đồng thời, Sở Giáo dục và Đào tạo kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo một 

số giải pháp hạn chế tình trạng giáo viên nghỉ việc tại Văn bản số 2450/SGDĐT-

TCCB ngày 25/11/2022, cụ thể: 

- Nâng chế độ phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên, cán bộ quản lý các cơ sở 

giáo dục mầm non, phổ thông, góp phần hỗ trợ nâng cao thu nhập và bảo đảm 

điều kiện cần thiết để nhà giáo có cuộc sống ổn định, yên tâm công tác, nhất là 

các nhà giáo ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng báo dân tộc thiểu số, vùng có điều 

kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 



  4 

 

 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo kiến nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh tuổi nghỉ 

hưu đối với giáo viên, nhất là giáo viên mầm non, tiểu học (đề xuất: Giáo viên nữ 

nghỉ hưu khi đủ 55 tuổi, giáo viên nam nghỉ hưu khi đủ 60 tuổi) 

- Kiến nghị chính phủ quan tâm bổ sung số lượng người làm việc trong các  

cơ sở giáo dục công lập tương ứng với định mức học sinh và quy định về lao động 

đối với giáo viên. 

II. Đối với ý kiến chất vấn của Đại biểu Đinh Thị Hồng Thu, Tổ đại 

biểu Kon Rẫy 

1. Ý kiến đại biểu: 

 Học sinh, sinh viên là một trong những đối tượng tham gia bảo hiểm y tế 

bắt buộc theo quy định tại Luật Bảo hiểm y tế. Để triển khai quyết liệt chỉ tiêu 

hoàn thành 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT, Bảo hiểm xã hội; Sở Giáo 

dục - Đào tạo đã có văn bản liên ngành số 50/HDLN-BHXH-SGDĐT ngày 

26/8/20222, trong đó có quy định: Sở Giáo dục và Đào tạo "Chỉ đạo đối với các 

trường trực thuộc có tỷ lệ HSSV tham gia BHYT chưa đạt 100%, coi đây là một 

trong những nhiệm vụ của nhà trường và việc chấp hành pháp luật của HSSV". 

Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố: "Đưa chỉ tiêu tỷ lệ 

tham gia BHYT của học sinh sinh viên là một tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn 

thành nhiệm vụ của nhà trường và chấp hành pháp luật của học sinh, sinh viên". 

Do đó, thời gian qua, ngành Giáo dục và Đào tạo chủ động và thực hiện rất tích 

cực công tác tuyên truyền, vận động học sinh sinh viên tham gia BHYT. Tại các 

cơ sở giáo dục, việc thu tiền BHYT của học sinh được giao trách nhiệm cho giáo 

viên chủ nhiệm, kèm theo là quy trình thu, nộp tiền BHYT cho cơ quan BHXH như 

một đại lý thu với quyền lợi đi đôi với trách nhiệm. Các cơ sở giáo dục sẽ được 

ngành Bảo hiểm xã hội chuyển mức trả thù lao thu được từ số tiền tham gia 

BHYT của học sinh và kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu. Nhưng việc quy định 

và cách thức thực hiện như trên đã thêm việc và làm mất nhiều thời gian cho giáo 

viên (vì ngoài nhiệm vụ chuyên môn, giáo viên phải thực hiện thu nộp các khoản 

đầu năm học, không riêng khoản thu BHYT, đặc biệt đối với các cơ sở giáo dục ở 

những vùng chưa ứng dụng nhiều công nghệ thông tin, giáo viên phải thu tiền 

trực tiếp từng người nên rất khó khăn); đồng thời gây áp lực cho giáo viên trong 

việc hoàn thành các chỉ tiêu được giao. 

 Từ thực tiễn phản ánh nêu trên, đề nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào 

tạo tỉnh cho biết những giải pháp trong thời gian tới về công tác phối hợp giữa 

ngành Bảo hiểm xã hội và ngành Giáo dục - Đào tạo về cách thức triển khai 

đảm bảo phù hợp với nhiệm vụ, chức năng của từng đơn vị, đại lý thu BHYT 

nhằm đảm bảo các chỉ tiêu tham gia BHYT trong các cơ sở giáo dục, đào tạo. 

Đồng thời cho biết việc quy định trách nhiệm hoàn thành thu BHYT của nhà 

trường là tiêu chí để đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của giáo viên như trên có 

phù hợp không? 

2. Nội dung trả lời: 
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2.1. Trong Hướng dẫn liên ngành số 50/HDLN-SGDĐT-BHXH ngày 

29/8/2022 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum và Sở GDĐT (gọi tắt là Hướng dẫn 

liên ngành số 50/HDLN-SGDĐT-BHXH) về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm 

y tế học sinh, sinh viên có nội dung “đưa tiêu chí học sinh, sinh viên tham gia bảo 

hiểm y tế vào tiêu chí đánh giá xếp loại, thi đua hàng năm của các cơ sở giáo dục, 

đào tạo”. Nội dung này được xây dựng dựa trên các căn cứ sau: 

- Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-

2025 (Quyết định số 546/QĐ-TTg), trong đó tại điều 2, mục 5 có chỉ rõ: đưa tiêu 

chí học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế vào tiêu chí đánh giá xếp loại, thi 

đua hàng năm của các cơ sở giáo dục, đào tạo. 

- Công văn số 2095/UBND-KGVX ngày 04/7/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Kon Tum về việc tăng cường các giải pháp, đảm bảo thực hiện hiệu quả chỉ 

tiêu bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2022 – 2025 trên địa bàn tỉnh, trong đó tại 

mục 5 có nêu rõ Sở Giáo dục và Đào tạo đưa tiêu chí học sinh, sinh viên tham 

gia BHYT vào tiêu chí đánh giá xếp loại, thi đua hàng năm của các cơ sở giáo 

dục, đào tạo.  

Như vậy, tại Hướng dẫn liên ngành số 50/HDLN-SGDĐT-BHXH chỉ cụ 

thể hóa trách nhiệm của các cơ sở giáo dục trong việc triển khai có hiệu quả chỉ 

tiêu bao phủ bảo hiểm y tế thuộc đối tượng là học sinh, sinh viên tại các cơ sở 

giáo dục, góp phần thực hiện được mục tiêu nhân văn trong công tác chăm sóc 

sức khỏe toàn dân. Tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện, một số cơ sở giáo dục 

tiến hành giao chỉ tiêu hoàn thành khoản thu hộ bảo hiểm y tế cho học sinh trở 

thành tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ giáo viên chủ nhiệm lớp là 

chưa thật sự phù hợp. Vì đây là mục tiêu lớn, nhiều thách thức cần các giải pháp 

đồng bộ quyết liệt, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Mặt khác, quy định 

đánh giá viên chức hằng năm tại các cơ sở giáo dục bao gồm nhiều mặt và gắn với 

hiệu quả thực hiện nhiệm vụ toàn diện.   

Thời gian qua, tỷ lệ HSSV tham gia BHYT đã có sự chuyển biến tích cực, 

cụ thể: nếu năm 2021, HSSV tham gia BHYT chỉ đạt khoảng 88% thì đến năm 

2022 tăng lên trên 95%, toàn tỉnh còn khoảng gần 7.000 HSSV chưa tham gia 

BHYT. Đây là kết quả từ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nói chung, sự nỗ 

lực của các cơ sở giáo dục và giáo viên nói riêng. 

2.2. Giải pháp thực hiện thời gian đến 

- Chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế là một mục tiêu nhân văn, tuy nhiên, trong 

điều kiện kinh tế xã hội hiện nay của địa phương, công tác tuyên truyền vận động 

cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó vai trò trọng tâm là của cấp 

ủy chính quyền địa phương nơi các cơ sở giáo dục đóng chân, nhằm làm tốt hơn 

công tác tuyên truyền nâng cao tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế theo quy 

định. Phối hợp với BHXH tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền đến với CB, GV, 

NV, cha mẹ học sinh về mục đích, ý nghĩa của việc tham gia BHYT. Kịp thời 

biểu dương, nhân rộng cách làm hay, hiệu quả của các cơ sở giáo dục, chú trọng 
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các đơn vị làm tốt khâu tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của cha mẹ học sinh và 

của xã hội khi tham gia bảo hiểm y tế học sinh.  

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục phát huy vai trò người đứng đầu trong công 

tác  tăng cường tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương nói chung, Ban chỉ 

đạo BHYT huyện/xã nói riêng về các giải pháp tuyên truyền vận động cha mẹ học 

sinh thuộc đối tượng tham gia đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn. Đổi mới các giải 

pháp triển khai bảo hiểm y tế trong trường học gắn với vai trò của tập thể và cá 

nhân phụ trách phù hợp, xem đây là tiêu chí động viên, khuyến khích trong xếp 

loại thi đua đối với các cá nhân có nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, tạo sự 

đồng thuận của cha mẹ học sinh và các lực lượng xã hội. Đổi mới hiệu quả công 

tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh tại các cơ sở giáo dục. 

- Tăng cường vận động các nguồn lực hỗ trợ, các mạnh thường quân trong 

tham gia tài trợ ủng hộ, trao tặng bảo hiểm y tế học sinh có hoàn cảnh khó khăn 

không thuộc diện được Nhà nước đảm bảo hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế. 

- Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo phân 

cấp tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn chấn chỉnh việc triển khai 

các nhiệm vụ và giải pháp nâng cao tỷ lệ tham gia bảo hiểm ty tế trong các cơ sở 

giáo dục, nhằm kịp thời khắc phục các hạn chế phát sinh.  

- Đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì phối hợp với Sở y tế, Sở Giáo dục 

Đào tạo, Ủy ban Nhân dân các huyện thành phố rà soát các quy định chồng chéo 

bất cập liên quan đến việc triển khai khoản thu bảo hiểm y tế trong trường học nói 

chung và Hướng dẫn liên ngành số 50/HDLN-SGDĐT-BHXH để sửa đổi bổ sung 

kịp thời hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định hiện 

hành còn bất cập, khó khăn vướng mắc. Mở rộng đại lý thu BHXH, BHYT và 

mạng lưới BHYT xuống tận các tổ dân phố, bản gắn với tư vấn, hỗ trợ các dịch  

vụ khám chữa bệnh, từ đó giúp người dân hiểu được những quyền lợi khi tham 

gia BHYT hộ gia đình, BHYT học sinh không may bị ốm đau sẽ có BHYT đỡ 

gánh nặng về tài chính. 

- Đề nghị BHXH đổi mới cách thức, phương pháp trong việc lập, phân loại 

danh sách và thu tiền đóng BHYT đảm bảo thuận lợi nhất cho HSSV, giáo viên và 

Nhà trường như: 

+ Ứng dụng công nghệ thông tin mạnh mẽ, sử dụng các phần mềm quản lý 

để đối soát và cung cấp danh sách tham gia, chưa tham gia BHYT theo từng 

nhóm, từng trường, từng lớp, từng địa bàn... đảm bảo giảm thiểu tối đa thời gian  

cho giáo viên, cán bộ phụ trách việc triển khai BHYT HSSV. 

+ Ngành BHXH tiếp tục phân công chuyên quản, gắn trách nhiệm của cán 

bộ chuyên quản thay cho giáo viên trong quá trình triển khai thực hiện. 

+ Tiếp tục triển  khai phương thức đóng tiền linh hoạt (3 tháng, 6 tháng, 12 

tháng) và đóng BHYT HSSV thông qua giao dịch điện tử như hiện nay. 

- Tăng cường triển khai điều kiện để triển khai thực hiện thanh toán không 

dùng tiền mặt (TTKDTM) trong các cơ sở giáo dục trong đó: Đối với các CSGD 
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trực thuộc Sở, yêu cầu 100% các đơn vị triển khai hoàn thành việc thực hiện giao 

dịch TTKDTM trong năm học 2022-20231; Đối với các CSGD thuộc các 

huyện/TP, các cơ sở giáo dục trên địa bàn đô thị thực hiện đảm bảo 100% 

TTKDTM; 50% CSGD trên địa bàn còn lại lắp đặt, sử dụng các phương thức 

TTKDTM để thanh toán học phí và các giao dịch khác; Số lượng và giá trị giao 

dịch thanh toán không dùng tiền mặt trong các CSGD trên địa bàn đạt 50% trong 

năm học 2022-2023. 

 Trên đây là nội dung trả lời ý kiến của đại biểu tại Kỳ họp thứ 4 HĐND 

tỉnh Khóa XII. Sở Giáo dục và Đào tạo kính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Kon 

Tum biết, tổng hợp./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Đại biểu Lê Minh Chính, Tổ đại biểu Sa Thầy; 

- Đại biểu Đinh Thị Hồng Thu, Tổ đại biểu Kon 

Rẫy.; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở GDĐT (để biết); 

- Lưu: VT, VP, TCCB. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Trung 

 

                                           
1 Công văn số 2109/SGDĐT-KHTC, ngày 18/10/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo. 
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