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STT Nội dung quy định Vướng mắc, bất cập Đề xuất giải pháp xử lý 

I. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

1. Quyết định số 194/2001/QĐ-TTg ngày 21/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh mức học bổng chính sách 

và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập quy định tại 

Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ 

 

Khoản 2 Điều 1 quy định: “Nâng mức trợ 

cấp xã hội từ 100.000 đồng/người/tháng lên 

140.000 đồng/người/tháng áp dụng đối với 

học sinh, sinh viên ở vùng cao, vùng sâu và 

vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt 

khó khăn học tại các trường đào tạo công 

lập, hệ chính quy, dài hạn tập trung” 

Mức trợ cấp xã hội cho học sinh, sinh 

viên chưa phù hợp với tình hình thực 

tế hiện nay 

Đề nghị xem xét nâng mức trợ cấp 

xã hội cho học sinh, sinh viên để phù 

hợp với thực tế hiện nay. 

2. Quyết định số 244/2005/QĐ-CP ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về chế độ phụ cấp ưu đãi đối 

với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập 

 

Khoản 1, Điều 2: Mức phụ cấp ưu đãi đối 

với nhà giáo được quy định như sau: 

“…. 

b) Mức phụ cấp 30% áp dụng đối với nhà 

giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các 

trường trung học cơ sở, trung học phổ 

thông, trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng 

nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên, 

trung tâm dạy nghề ở đồng bằng, thành phố, 

thị xã; trường trung học chuyên nghiệp, 

trường dạy nghề; các trung tâm bồi dưỡng 

Điểm c và điểm e không còn phù hợp. 

Lý do: 

- Mức phụ cấp hiện đang tính thấp, 

không tương xứng các công việc nhà 

giáo hiện đang thực hiện. Nên mức 

lương của nhà giáo rất thấp so với 

nhiều ngành dịch vụ khác, không đảm 

bảo cuộc sống cho nhà giáo yên tâm 

công tác. 

- Giáo viên cấp Mầm non có mức 

lương hiện thấp hơn so với các cấp học 

Đề nghị xem xét: 

- Nâng mức phụ cấp cho nhà giáo 

trong đó riêng cấp mầm non là mức 

100% ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, 

vùng xa. 

- Đối với nhà giáo cấp trung học, 

trung học cơ sở mức phụ cấp tối 

thiểu phải 70% ở miền núi, hải đảo, 

vùng sâu, vùng xa. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-113-2015-ND-CP-phu-cap-dac-thu-trach-nhiem-cong-viec-nguy-hiem-nha-giao-co-so-giao-duc-nghe-nghiep-295144.aspx
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chính trị của huyện, quận, thị xã, thành phố 

trực thuộc tỉnh; 

c) Mức phụ cấp 35% áp dụng đối với nhà 

giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các 

trường mầm non, tiểu học ở đồng bằng, 

thành phố, thị xã; các trường trung học cơ 

sở, trung học phổ thông, các trung tâm kỹ 

thuật tổng hợp – hướng nghiệp, trung tâm 

giáo dục thường xuyên, trung tâm dạy nghề 

ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa; 

   ……. 

e) Mức phụ cấp 50% áp dụng đối với nhà 

giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các 

trường mầm non, tiểu học ở miền núi, hải 

đảo, vùng sâu, vùng xa.” 

khác, mức phụ cấp không được quy 

định riêng nên tiền lương thấp nhất 

trong các cấp học, công việc vất vả nên 

nhiều GV bỏ nghề để chuyển sang 

ngành khác. 

 

 3. Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 01/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định hội có tính đặc thù 

 

Điểm b Khoản 1 Điều 1 quy định cơ sở 

để xác định hội có tính chất đặc thù là: 

“Đã được Nhà nước hỗ trợ về kinh phí, 

điều kiện hoạt động trước ngày Nghị 

định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 

năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ 

chức, hoạt động và quản lý hội có hiệu 

lực”, 

Quyết định chưa có hướng mở đối 

với các tổ chức hội thành lập sau 

ngày Nghị định số 45/2010/NĐ-CP 

có hiệu lực 

- Đề nghị xem xét bổ sung quy 

định đối với các tổ chức hội thành 

lập sau ngày Nghị định số 

45/2010/NĐ-CP có hiệu lực 

4. Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 01/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ 

hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội 

 

Mức thù lao hàng tháng đối với cấp phó 

và người giữ chức danh đứng đầu hội 

không phải là người đã nghỉ hưu 

Quyết định chỉ quy định mức thù 

lao hàng tháng đối với chức danh 

lãnh đạo chuyên trách đứng đầu hội; 

Đề nghị xem xét bổ sung quy định 

cho phù hợp với thực tiễn. 
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chưa có quy định mức thù lao đối 

với cấp phó người đứng đầu tại hội 

và quy định, hướng dẫn về áp dụng 

chế độ thù lao đối với những người 

giữ chức danh lãnh đạo hội không 

phải là người đã nghỉ hưu 

 5. Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg, ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, 

sinh viên học cao đẳng, trung cấp 

 

Khoản 1 Điều 2 quy định đối tượng được 

hưởng chính sách nội trú khi tham gia 

chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, 

trình độ trung cấp tại các cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp gồm: 

“1. Người dân tộc thiểu số thuộc hộ 

nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật; 

2. Người tốt nghiệp trường phổ thông 

dân tộc nội trú; 

3. Người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo, 

hộ cận nghèo hoặc là người khuyết tật 

có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều 

kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, 

vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải 

đảo.” 

 

Việc quy định đối tượng được 

hưởng chính sách là người thuộc 

diện hộ nghèo, cận nghèo nhưng 

không chỉ rõ hộ khẩu ở cùng bố mẹ 

hoặc ông bà, nên có hiện tượng một 

số học sinh, sinh viên lợi dụng 

chính sách của Nhà nước, chuyển 

hộ khẩu vào gia đình người thân 

thuộc hộ nghèo, cận nghèo để đề 

xuất xét hưởng chế độ. 

Đề nghị xem xét bổ sung quy định 

điều kiện như sau để đảm bảo việc 

xét hưởng chế độ được chính xác: 

có cha hoặc mẹ, hoặc cả cha và 

mẹ hoặc ông bà thuộc diện hộ 

nghèo, cận nghèo theo quy định 

của Chính phủ. 

 

 6. Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng 

máy móc, thiết bị 

 Phụ lục II, III, IV về tiêu chuẩn, định  Đơn giá tối đa máy móc, thiết bị Đề nghị ban hành văn bản thay thế 
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mức sử dụng máy móc, thiết bị ở các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã 

không còn phù hợp với tình hình 

thực tiễn hiện nay.  

Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg, 

nâng định mức, đơn giá máy móc, 

thiết bị cho phù hợp với thực tiễn 

 7. Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg ngày 27/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm 

non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 

 

Điểm b khoản 2 Điều 3 quy định: “Đối 

tượng vay vốn phải dừng hoạt động theo 

yêu cầu phòng chống dịch covid-19 ít 

nhất 1 tháng đến thời điểm vay vốn”.  

 

Quy định chưa thực sự phù hợp. Do 

thực tế, hầu hết các trường buộc 

phải tự nghỉ do không duy trì đủ sĩ 

số để hoạt động. Vì vậy cần chỉnh 

sửa theo hướng: Đối tượng vay vốn 

buộc phải dừng hoạt động vì số trẻ 

nghỉ học dưới 30%. Tạo điều kiện 

cho các trường tư thục được vay 

vốn của ngân hàng, duy trì hoạt 

động. 

Đề nghị xem xét sửa lại theo 

hướng: “Đối tượng vay vốn buộc 

phải dừng hoạt động vì số trẻ nghỉ 

học dưới 30%. Tạo điều kiện cho 

các trường tư thục được vay vốn 

của ngân hàng, duy trì hoạt 

động.”. 

Bên cạnh đó hiện nay rất nhiều 

dịch bệnh như cúm A, cúm B 

cũng ảnh hưởng nhiều đến việc 

duy trì sĩ số của các trường tư 

thục. Nên kiến nghị để đảm bảo 

duy trì các hoạt động thì nên có 

văn bản hướng dẫn vay vốn đối 

với các cơ sở giáo dục mầm non 

ngoài công lập không riêng  

Covid-19 mà còn cả các dịch bệnh 

khác, hay thiên tai, thời tiết khắc 

nghiệt…. nếu duy trì sĩ số không 

đảm bảo, cơ sở vật chất bị thiệt 

hại. 
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II. VĂN BẢN CÁ BIỆT 

1. Quyết định số 20/QĐ-TTg ngày 04/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia An toàn thực 

phẩm giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn 2030 

 

Mục tiêu 4, điểm b, khoản 2, Điều 1 quy 

định các chỉ tiêu về “bếp ăn tập thể được 

cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm” 

Theo quy định tại điểm h, khoản 1, 

Điều 12, Nghị định số 15/2018/NĐ-

CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật An toàn thực 

phẩm: 

“Điều 12. Cơ sở không thuộc diện 

cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm 

 h) Bếp ăn tập thể không có đăng ký 

ngành nghề kinh doanh thực 

phẩm”; 

Do vậy các chỉ tiêu về bếp ăn tập 

thể được cấp giấy chứng nhận đủ 

điều kiện an toàn thực phẩm tại mục 

tiêu 4, điểm b, khoản 2, Điều 1 

Quyết định số 20/QĐ-TTg không 

còn phù hợp với quy định tại điểm 

h, khoản 1, Điều 12, Nghị định số 

15/2018/NĐ-CP 

Đề nghị xem xét sửa đổi bổ sung 

hoặc thay thế Quyết định số 

20/QĐ-TTg để phù hợp với quy 

định của pháp luật hiện hành. 

 2. Quyết định số 1677/QĐ-TTg ngày 13/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án phát triển Giáo dục 

mầm non giai đoạn 2018-2025 

 

Tiểu mục d, Mục 1, phần III quy định 

một trong những giải pháp để hoàn thiện 

cơ chế, chính sách phát triển giáo dục 

 
Đề nghị xem xét và quy định thêm 

chế độ đãi ngộ cho giáo viên mầm 

non 
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mầm non : “Rà soát, đánh giá về chế độ 

làm việc của giáo viên mầm non, định 

mức số lượng người làm việc trong các 

cơ sở giáo dục mầm non công lập” 

- Phụ cấp nghề tăng từ 35 và 50% 

lên 70% + Phụ cấp thêm giờ; 

- Tuổi hưu phù hợp cho giáo viên 

mầm non (nên là 55 tuổi); 

- Thêm tiền lương cho số giờ làm 

việc thêm mỗi ngày mà giáo viên 

làm việc nhiều hơn so với quy 

định nhưng thực tế GVMN làm 

việc từ 7h00 sáng đến 17h00 mỗi 

ngày, ngoài ra còn làm thêm đồ 

chơi và soạn bài vào buổi tối. 

Theo Thông tư số 48/2011/TT-

BGDĐT ngày 25/10/2011 của Bộ 

GDĐT quy định: 

- Đối với giáo viên dạy các nhóm 

trẻ, lớp mẫu giáo học 02 

buổi/ngày, mỗi giáo viên dạy trên 

lớp đủ 6giờ/ngày và thực hiện các 

công việc chuẩn bị cho giờ dạy 

trên lớp cũng như các công việc 

khác do Hiệu trưởng quy định để 

quy đổi đảm bảo làm việc 40 

giờ/tuần. 

- Đối với giáo viên dạy các nhóm 

trẻ, lớp mẫu giáo học 01 

buổi/ngày, mỗi giáo viên dạy trên 

lớp đủ 04giờ/ngày và thực hiện 

các công việc chuẩn bị cho giờ 
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dạy trên lớp cũng như các công 

việc khác do Hiệu trưởng quy 

định để quy đổi đảm bảo làm việc 

40 giờ/tuần) 

- Điều chỉnh, thay thế cụm từ 

“chăm sóc, giáo dục trẻ” thành 

“Nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe 

và giáo dục trẻ” để đúng với 

Chương trình giáo dục Mầm non. 

 3. Quyết định số 33/QĐ-TTg ngày 8/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhà 

giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025 

 

Tiết a mục 2 phần I Điều 1 quy định mục 

tiêu giai đoạn 2018-2020: “Phấn đấu 

100% nhà giáo và cán bộ quản lý giáo 

dục mầm non được bồi dưỡng cấp 

chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp trước khi được bổ nhiệm 

vào hạng chức dánh nghề nghiệp tương 

ứng”. 

Quy định không phù hợp với thực tế 

do giáo viên cao đẳng học nâng cao 

lên đại học, đã tốt nghiệp đại học và 

đã có thời gian công tác trên 5 năm 

thì bản thân giáo viên đó đã có thời 

gian tích luỹ kinh nghiệm chuyên 

môn đồng thời đã học nâng cao 

chuyên môn đại học. Bằng đại học 

và kinh nghiệm thực tế (được Ban 

giám hiệu, các đoàn thể trong nhà 

trường nhận xét đánh giá đạt các 

tiêu chuẩn chuẩn chức danh nghề 

nghiệp) là đáp ứng yêu cầu, vì vậy 

không cần yêu cầu về chứng chỉ vì 

việc phải bồi dưỡng để có chứng chỉ 

là không cần thiết với giáo viên có 

trên 5 năm kinh nghiệm công tác tại 

Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo 

dục mầm non đã có thâm niên 

công tác tại các cơ sở giáo dục 

mầm non từ 5 năm trở lên chỉ cần 

được Ban giám hiệu, các đoàn thể 

trong nhà trường nhận xét đánh 

giá đạt các tiêu chuẩn chuẩn chức 

danh nghề nghiệp trước khi bổ 

nhiệm vào hạng, không cần 

chứng chỉ (Đối với giáo viên dưới 

5 năm kinh nghiệm công tác thì 

mới cần bồi dưỡng và có chứng 

chỉ). 
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các cơ sở giáo dục mầm non. 

 4. Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 27/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình “Nâng cao chất 

lượng dạy học các môn tiếng dân tộc thiểu số trong chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2030” 

 

Mục 1 phần I Điều 1 quy định mục tiêu 

của chương trình đến năm 2025 là: 

“hoàn thành biên soạn sách giáo khoa, 

tài liệu hướng dẫn dạy học bậc tiểu học 

đối với 08 tiếng dân tộc thiểu số đã được 

ban hành chương trình môn học (gồm 

tiếng Bahnar, Chăm, Ê đê, Khmer, Jrai, 

Mnông, Mông, Thái)” 

Tuy nhiên, sách giáo khoa và tài 

liệu hướng dẫn dạy học tiếng của 

các dân tộc trên không thể sử dụng 

được cho các tỉnh không có hoặc có 

rất ít người các dân tộc này. Một số 

dân tộc thiểu số có dân số đông như 

Tày, Nùng chưa được đề cập trong 

chương trình. 

Đề nghị xem xét bổ sung: Biên soạn 

sách giáo khoa, tài liệu dạy học tiếng 

dân tộc Tày, Nùng 
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