UBND TỈNH BẮC GIANG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 454 /SGDĐT-TTr

Bắc Giang, ngày 16 tháng 4 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v đề xuất nội dung dự kiến rà soát,
nhận diện đầy đủ các tồn tại, hạn chế
của quy định pháp luật trước các tác
động mạnh mẽ, dài hạn của đại dịch
Covid-19

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang
Thực hiện Công văn số 416/STP-VB&QLXVPHC ngày 15/4/2021 của Sở
Tư pháp về việc đề xuất nội dung dự kiến rà soát, nhận diện đầy đủ các tồn tại, hạn
chế của quy định pháp luật trước các tác động mạnh mẽ, dài hạn của đại dịch
Covid-19, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đề xuất nội dung dự kiến như sau:
1. Đối với Thông tư liên tịch số 109/2009/TTLT BTC-BGDĐT
Thông tư liên tịch số 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT của Bộ Tài chính-Bộ
GD&ĐT ngày 29/5/2009 về việc hướng dẫn một số chế độ tài chính đối với học
sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú và các trường dự bị đại học dân tộc, văn
bản ban hành cách đây 12 năm; đồng thời trước tác động mạnh mẽ, dài hạn của đại
dịch Covid-19 đã bộc lộ một số bất cập, cụ thể:
- Chế độ học bổng của học sinh bằng 80% mức lương cơ bản (hiện tại mức
lương cơ bản là 1.490.000 đồng), như vậy mỗi học sinh được hưởng mức học bổng
là 1.192.000 đồng chia cho 30 ngày ăn/tháng, một học sinh có tiêu chuẩn là 39.000
đồng/ngày so với mặt bằng giá cả thị trường hiện tại là quá thấp; không đáp ứng
yêu cầu tối thiểu về phát triển thể lực và trí tuệ đối với học sinh;
- Thông tư liên tịch quy định quá chi tiết về danh mục trang thiết bị, học
phẩm cấp đầu khóa học, hoặc đầu năm học; những thiết bị không cần thiết thì cấp
phát nhiều lần, không phù hợp trong điều kiện hiện tại (cặp sách, giấy thủ công, hồ
dán, áo đi mưa...).
Để đảm bảo điều kiện cho học sinh các trường nội trú và các trường dự bị
đại học dân tộc yên tâm học tập, đề nghị Bộ Tài chính và Bộ GD&ĐT xem xét,
phối hợp ban hành Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số
109/2009/TTLT/ BTC-BGDĐT.
2. Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ GD&ĐT
Tại khoản 4, Điều 21 Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của
của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ
thông và trường phổ thông có nhiều cấp học quy định về Hệ thống hồ sơ quản lý
hoạt động giáo dục “4. Hồ sơ quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này
dạng hồ sơ điện tử được sử dụng thay cho các loại hồ sơ giấy theo lộ trình phù hợp
với điều kiện của địa phương, nhà trường, khả năng thực hiện của giáo viên và
bảo đảm tính hợp pháp của các loại hồ sơ điện tử. Việc quản lý hồ sơ điện tử do Sở
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Giáo dục và Đào tạo quy định theo chuẩn kết nối, chuẩn dữ liệu của Bộ Giáo dục
và Đào tạo.”
Việc sử dụng hồ sơ điện tử thay cho các loại hồ sơ giấy theo lộ trình là phù
hợp với điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid-19 kéo dài; tuy nhiên đến thời
điểm hiện tại, Bộ GD&ĐT chưa ban hành văn bản quy định chuẩn kết nối, chuẩn
dữ liệu để thực hiện việc liên thông cơ sở dữ liệu của các cơ sở giáo dục trên địa
bàn tỉnh và toàn quốc (trong trường hợp hồ sơ được in ra từ dữ liệu điện tử được
các cơ quan có thẩm quyền chấp nhận).
3. Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30/3/2021 của Bộ GD&ĐT
- Khoản 2, Điều 8 Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30/3/2021 của Bộ
GD&ĐT quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến chương trình giáo dục
phổ thông, chương trình giáo dục thường xuyên: “2. Cơ sở giáo dục phổ thông quy
định cụ thể quy trình và thời hạn lưu giữ hồ sơ dạy học trực tuyến theo Luật lưu
trữ và các văn bản quy định hiện hành.”.
Quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến chương trình giáo dục
phổ thông, chương trình giáo dục thường xuyên của Bộ GD&ĐT là phù hợp trước
các tác động mạnh mẽ, dài hạn của đại dịch Covid-19; tuy nhiên, giao cho cơ sở
giáo dục phổ thông quy định cụ thể quy trình và thời hạn lưu giữ hồ sơ dạy học
trực tuyến theo Luật lưu trữ và các văn bản quy định hiện hành là không tạo được
sự thống nhất trong quản lý, chỉ đạo đối với các cơ sở giáo dục dạy học trực tuyến.
Thẩm quyền nên giao cho Sở GD&ĐT hướng dẫn các cơ sở giáo dục.
- Khoản 2, Điều 11 Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30/3/2021: “2.
Xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ về nguồn lực bảo đảm hạ tầng kỹ thuật để tổ
chức dạy học trực tuyến, đối với các cơ quan có thẩm quyền”.
Để triển khai thực hiện nội dung này, đề nghị UBND tỉnh ban hành văn bản:
Bổ sung kinh phí hỗ trợ Sở GD&ĐT tổ chức xây dựng bài giảng điện tử, trực tuyến
dùng chung; xây dựng chính sách để huy động lực lượng xã hội đối với dạy học
qua internet, dạy học trên truyền hình.
Sở GD&ĐT gửi Sở Tư pháp tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.
Nơi nhận:
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