
   UBND TỈNH NINH THUẬN      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

   

Số              /SGDĐT-TCHC 

Về việc trả lời ý kiến ánh  

của ông (bà) Lưu Tấn Tỵ. 

        Ninh Thuận, ngày       tháng 02 năm 2022 

  

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông. 

 

Nhận được Công văn số 337/STTTT-TTCNTTTT ngày 17/02/2022 của Sở 

Thông tin và Truyền thông về việc trả lời ý kiến phản ánh của ông (bà) Lưu Tấn Tỵ, 

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) có ý kiến như sau: 

1. Biên chế giáo viên trung học cơ sở tại các cơ sở giáo dục giảng dạy 

cấp trung học cơ sở thực hiện theo Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 

12/7/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT 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 vị trí việc làm giáo viên phổ cập giáo dục nên không 

được giao biên chế. 

2. Trường trung học có nhiệm vụ thực hiện công tác phổ cập giáo dục 

theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của 

Bộ trưởng Bộ GDĐT.  

Chế độ giảm định mức tiết dạy cho giáo viên kiêm nhiệm công tác phổ 

cập giáo dục không được quy định cụ thể tại Thông tư số 28/2009/TT-

BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy định về chế 

độ làm việc đối với giáo viên phổ thông; Thông tư số 15/2017/TT-BGDĐT 

ngày 09/6/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 

định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 

số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo; 

Tuy nhiên, tại khoản 11 Điều 1 Thông tư số 15/2017/TT-BGDĐT ngày 

09/6/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định: “d) Hiệu trưởng nhà trường căn 

cứ tình hình thực tế quy định việc quy đổi tiết dạy đối với các công việc chuyên 

môn khác sau khi có ý kiến đồng ý của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, 

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo theo 

phân cấp quản lý đối với các cơ sở giáo dục”. 

Vì vậy, theo các văn bản hiện hành không có vị trí việc làm cho giáo viên 

phổ cập giáo dục nên không giao biên chế cho giáo viên phụ trách công tác phổ 

cập giáo dục; 

Thủ trưởng các cơ sở giáo dục có trách nhiệm phân công thực hiện nhiệm 

vụ phổ cập giáo dục cho giáo viên và nhân viên trong đơn vị. Do đó, căn cứ tình 

hình thực tế việc thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục tại đơn vị, đề nghị thủ 
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trưởng các cơ sở giáo dục quy đổi tiết dạy đối với công tác phổ cập giáo dục 

cho giáo viên kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ này và có văn bản trình Phòng 

GDĐT để được phê duyệt theo phân cấp quản lý. 

Vậy, Sở GDĐT có ý kiến trả lời để Sở Thông tin và Truyền thông được 

biết và tổng hợp báo cáo./. 

 
Nơi nhận:    
                                     
- Như trên; 

- Phòng GDĐT các huyện, thành phố;                                                                                   
- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, TC-HC. (NT)     

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Huệ Khải 
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