
 

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:             /SGDĐT-VP 
V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri      

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bình Phước, ngày      tháng 02 năm 2022 

  

 

Kính gửi: 

     - Thường trực HĐND tỉnh; 

     - Ủy ban nhân dân tỉnh; 

     - Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh. 

   

Thực hiện Công văn số 336/UBND-TH ngày 18/02/2022 của UBND tỉnh 

về việc khẩn trương trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3, HĐND 

tỉnh khóa X. 

Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và báo cáo 

Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam 

tỉnh các nội dung liên quan đến ngành giáo dục và đào tạo, như sau: 

1. Ý kiến thứ nhất của cử tri 

Căn cứ Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính 
phủ  phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II và khu vực I thuộc vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Như vậy, Trường 

mầm non Thuận Phú thuộc vùng nào? 

Ý kiến của Sở Giáo dục và Đào tạo 

Theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ và 

Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh; quy định mức thu học phí được chia thành 03 vùng: Vùng thành thị, vùng 

nông thôn và vùng dân tộc thiểu số và miền núi.  

Như vậy, Trường mầm non Thuận Phú thuộc vùng nông thôn. Lý do 

trường thuộc xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú; xã không có trong danh sách tại 

Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ.   

2.  Ý kiến thứ hai của cử tri 

Căn cứ Công văn số 2602/UBND-KGVX ngày 02/8/2021 của UBND tỉnh 
Bình Phước về các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo và chỉ đạo điều 

hành giá. Tại Mục 2.2 thuộc khoản 2 quy định “Năm học 2021-2022, tỉnh Bình 
Phước tiếp tục thực hiện mức thu đối với giáo dục mầm non và phổ thông công 
lập trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 

13/7/2020 và được quy định mức thu từng vùng cụ thể”. Như vậy, Trường mầm 
non Thuận Phú thuộc vùng nào? 

Ý kiến của Sở Giáo dục và Đào tạo 
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Tương tự như ý kiến trên, theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 

27/8/2021 của Chính phủ và Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND ngày 

07/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh; quy định mức thu học phí được chia 

thành 03 vùng: Vùng thành thị, vùng nông thôn và vùng dân tộc thiểu số và miền 

núi.  

Như vậy, Trường mầm non Thuận Phú thuộc vùng nông thôn. Lý do 

trường thuộc xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú; xã không có trong danh sách tại 

Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh 

đó, Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh đã thay thế Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh.   

3.  Ý kiến thứ ba của cử tri 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC ngày 
23/01/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn 
thực hiện Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng 

Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy 
trong các cơ sở giáo dục công lập. Vậy, Trường mầm non Thuận Phú áp dụng 
vào mức nào để chi chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng 

dạy trong trường? Thời gian để tính chế độ phụ cấp ưu đãi tại mục 1 Phần II 
trong Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC ngày 23/01/2006 
đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong trường mầm non Thuận Phú 

được tính từ thời gian nào? 

Ý kiến của Sở Giáo dục và Đào tạo 

Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Ban dân tộc để thống nhất; theo ý 

kiến của Ban Dân tộc tại Công văn số 58/BDT-CSDT ngày 24/02/2022 thì việc 

xác định xã miền núi thực hiện theo các Quyết định: 

- Quyết định số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993 của Bộ trưởng-Chủ nhiệm 

Ủy ban Dân tộc và Miền núi về công nhận xã, huyện, tỉnh là miền núi, vùng cao; 

- Quyết định số 42/UB-QĐ ngày 23/5/1997 của Bộ trưởng-Chủ nhiệm Ủy 

ban Dân tộc và Miền núi về việc công nhận 3 khu vực miền núi, vùng cao;  

- Quyết định  số 68/QĐUB ngày 9/8/1997 của Bộ trưởng-Chủ nhiệm Ủy 

ban Dân tộc và Miền núi về việc công nhận xã, huyện, tỉnh là miền núi, vùng 

cao;  

- Quyết định số 01/2007/QĐ-UBDT ngày 31/5/2007 của Ủy ban Dân tộc 

Về việc công nhận các xã, huyện là miền núi, vùng cao do điều chỉnh địa giới 

hành chính;  

- Quyết định số 61/QĐ-UBDT ngày 12/3/2009 của Ủy ban Dân tộc về việc 

công nhận các xã, huyện là miền núi, vùng cao do điều chỉnh địa giới hành 

chính.  
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* Trả lời ý thứ nhất: Vậy, Trường mầm non Thuận Phú áp dụng vào mức 

nào để chi chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy 

trong trường?  

Nhà giáo (giáo viên) đang trực tiếp giảng dạy trong Trường mầm non 

Thuận Phú thực hiện mức phụ cấp 50%.   

* Trả lời ý thứ hai: Thời gian để tính chế độ phụ cấp ưu đãi tại mục 1 

Phần II trong Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC ngày 
23/01/2006  (gọi tắt là Thông tư 01) đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy 
trong trường mầm non Thuận Phú được tính từ thời gian nào? 

- Nếu thời gian giáo viên trực tiếp giảng dạy tại Trường mầm non Thuận 

Phú trước thời gian Thông tư số 01 có hiệu lực thì thời gian được hưởng phụ cấp 

ưu đãi từ ngày 01/10/2004 

- Nếu thời gian giáo viên trực tiếp giảng dạy tại Trường mầm non Thuận 

Phú sau thời gian Thông tư số 01 có hiệu lực thì thời gian được hưởng phụ cấp 

ưu đãi được tính theo thời gian thực tế. 

Trên đây là ý kiến của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện các nội 

dụng được nêu trong Công văn số 336/UBND-TH ngày 18/02/2022 của UBND 

tỉnh. Sở Giáo dục và Đào tạo kính chuyển Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban 

nhân dân tỉnh, Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (để báo cáo); 
- Ban Giám đốc (để báo cáo); 
- Lưu VT; VP. 

           GIÁM ĐỐC 
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