
PHỤ LỤC 5 

THỜI GIAN CHI TRẢ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH  

CỦA CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ TRONG DẠY HỌC KHÔNG TẬP 

TRUNG 

 

Huyện Đăk Tô,  

Năm học 2019 - 2020 tổng số thời gian không tập trung học tại trường là 

01 tháng (sau khi điều chỉnh khung thời gian dạy học theo quy định của các 

cấp). Nhà trường chỉ chi  trả các chế độ cho học sinh là 8 tháng thực học/năm 

học; Năm học 2020 - 2021 theo kế hoạch giảng dạy trong thời gian nghỉ dịch, đã 

chi trả đủ chế độ cho học sinh là 9 tháng. Năm học 2021 - 2022 chưa thực hiện 

chi trả.  

Huyện Tu Mơ Rông,  

UBND huyện giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các trường trực 

thuộc Phòng GDĐT (1). Vì vậy, phòng GDĐT không còn chủ động tham mưu 

UBND huyện trong việc phân bổ nguồn kinh phí cho các trường và các phòng 

GDĐT không có kế hoạch tổ chức kiểm tra và chỉ đạo thống nhất giữa các 

trường. Mỗi trường thực hiện mỗi khác về thời gian chi trả: 

+ Trường Mầm non Đăk Tờ Kan, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 

86/2015/NĐ-CP chi trả 8 tháng/năm học (HK1 nhà trường chi 4 tháng; HK II 

phòng GDĐT chi 4 tháng). Chế độ ăn trưa cho trẻ theo Nghị định 06/2018/NĐ-

CP và Nghị định 105/2020/NĐ-CP nhà trường chi trả 8,5 tháng; 

+ Trường Mầm non Đăk Rơ Ông, hỗ trợ chi phí học tập theo NĐ số 

86/2015/NĐ-CP chi trả 8 tháng/năm học. Chế độ hỗ trợ ăn trưa cho trẻ theo 

Nghị định 06/2018/NĐ-CP và Nghị định 105/2020/NĐ-CP là 8 tháng/năm học. 

+ Trường PTDTBT Tiểu học-THCS Tu Mơ Rông: Năm học 2019-2020, 

trường chi trả kinh phí thực hiện chế độ theo NĐ116 là 7,5 tháng/năm học (2) . 

Cụ thể, học kỳ I chi trả tháng 9,10,11,12; học kỳ II chi trả tháng 01,5,6 và nửa 

tháng 7. Số lượng gạo cấp cho học sinh 08 tháng/năm học và tạm giữ lại 01 

tháng theo văn bản số 161/PGDĐT ngày 18/5/2020 của phòng GDĐT huyện Tu 

Mơ Rông. Năm học 2020-2021, trường chi trả kinh phí thực hiện chế độ theo 

NĐ116 là 08 tháng/năm học. Cụ thể, học kỳ I tháng 9,10,11,12; học kỳ II tháng 

01, nửa tháng 2, 3, 4 và nửa tháng 5). Số lượng gạo cấp đủ 09 tháng/năm học. 

+ Trường PTDTBT Tiểu học Đăk Sao: Năm học 2019-2020 trường chi trả 

kinh phí thực hiện chế độ theo NĐ116 là 7,5 tháng/năm học. Cụ thể, học kỳ I 

                   
1 Quyết định số 930/QĐ-UBND ngày 22/10/2019 của Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông về việc giao quyền tự 

chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính-tài sản đối với đơn vị trường học trực thuộc phòng GDĐT huyện. (Nghị 

định 16/2015/NĐ-CP đã hết hiệu lực, thay thế bằng NĐ 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021). Phòng Kế hoạch –Tài 

chính trực tiếp tham mưu UBND huyện giao kinh phí hàng năm cho các trường học. Hội đồng nhân dân huyện 

giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách của các trường trực thuộc Phòng GDĐT.  
2 Quyết định số 1029/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 của Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông về việc phân bổ 

chính thức, đồng thời thu hồi kinh phí đã tạm cấp thực hiện chính sách theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP (Học kỳ 

I) năm học 2020-2021 trên địa bàn huyện 
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tháng 9,10,11,12; học kỳ II chi trả tháng 01,5,6 và nửa tháng 7. Số lượng gạo 

cấp cho học sinh 08 tháng/năm học (tạm giữ lại 01 tháng). Năm học 2020-

2021, nhà trường chi trả kinh phí thực hiện chế độ theo NĐ116 là 8,5 

tháng/năm học. Cụ thể học kỳ I tháng 9,10,11,12; học kỳ II tháng 01, 02, 3, 4 

và nửa tháng 5. Số lượng gạo cấp 9 tháng/năm học.  

+ Trường THCS Ngọc Yêu, NĐ116/2016NĐ-CP năm học 2019-2020 chi 

trả 7,5 tháng/năm học . Cụ thể học kỳ I tháng 9, 10, 11, 12; học kỳ II tháng 01, 

5, 6 và nửa tháng 7. Chế độ theo Nghị định 86: Cấp 8 tháng; Gạo cấp đủ 08 

tháng/năm học. Năm học 2020-2021, NĐ116/2016NĐ-CP nhà trường chi trả 

8,5 tháng/năm học. Cụ thể HKI tháng 9,10,11,12; HKII tháng 01,02,3,4 và nửa 

tháng 5. Chế độ theo Nghị định 86 cấp 8 tháng; Gạo cấp đủ 09 tháng/năm 

học. 

+ Trường THCS Đăk Rơ Ông, NĐ116/2016NĐ-CP năm học 2019-2020 

đơn vị chưa đủ điều kiện để tổ chức bán trú không thực hiện việc chi trả chế độ 

(là hợp lý). Chế độ theo Nghị định 86: Cấp 8 tháng; Năm học 2020-2021, 

NĐ116/2016NĐ-CP nhà trường chi trả 8,5 tháng/năm học. Cụ thể HKI tháng 

9,10,11,12; HKII tháng 01, 02, 3, 4 và nửa tháng 5. Chế độ theo Nghị định 86: 

Cấp 8 tháng; Gạo cấp đủ 09 tháng/năm học. 

Huyện Sa Thầy,  

Năm học 2019 - 2020 tổng số thời gian không tập trung học tại trường là 

01 tháng (sau khi điều chỉnh khung thời gian dạy học theo quy định của các 

cấp). Nhà trường chỉ chi  trả các chế độ cho học sinh là 8 tháng thực học/năm 

học. Cụ thể học kỳ I chi trả tháng 9, 10, 11, 12; học kỳ II chi trả tháng 01, 5, 6 

và tháng 7; Năm học 2020 - 2021 theo kế hoạch giảng dạy trong thời gian nghỉ 

dịch, đã chi trả đủ chế độ cho học sinh là 9 tháng. Năm học 2021 - 2022 chưa 

thực hiện chi trả.  

Huyện Ia H’Drai,  

Năm học 2019 - 2020, bậc mầm non tổng số thời gian không tập trung 

học tại trường là 03 tháng (3/2-3/5/2020) và không triển khai dạy học trực tuyến 

vì không có các thiết bị (không có sóng Wifi 12/12 điểm dân cư nằm trong quy 

hoạch của huyện). Nhà trường chỉ chi trả các chế độ cho học sinh là 7,5 tháng 

thực học/năm học; Năm học 2020 - 2021 theo kế hoạch giảng dạy trong thời 

gian nghỉ dịch, đã chi trả đủ chế độ cho GV, học sinh là 8 tháng. Năm học 2021 

- 2022 chưa thực hiện chi trả. Cần bổ sung kế hoạch, thời khóa biểu dạy học 

giao bài cho học sinh; Báo cáo về sở trước ngày 20/11/2021. 

Phân hiệu PTDTNT tỉnh tại IaH’Drai, Chế độ, chính sách năm học 2019-

2020 chi 8 tháng, gạo chi 8 tháng. Năm 2020-2021 chi 9 tháng.  

Huyện Đăk Glei,  
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Chi trả chế độ chính sách chưa thống nhất giữa các trường. UBND huyện 

giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các trường trực thuộc Phòng GDĐT 
(3) 

Năm học 2019-2020 các trường Mầm non chi trả chế độ 7,5 tháng, các 

trường Tiểu học -THCS chi trả 7,5 tháng. Chế độ gạo hỗ trợ 8 tháng. Năm học 

2020-2021 các trường Mầm non chi trả chế độ 8 tháng, các trường Tiểu học -

THCS chi trả 8 tháng. Chế độ gạo hỗ trợ 9 tháng.  

Huyện ngọc Hồi,  

Bậc Mầm non: Thể hiện có kế hoạch quản lý qua chương trình dạy học 

không tập trung. Sắp xếp chưa khoa học: Phân phối chương trình không theo 

trình tự, chưa điều chỉnh thời khóa biểu kịp thời. Hồ sơ quản lý chưa cụ thể, 

chưa trọng tâm. Chưa lựa chọn nội dung cốt lõi để đảm bảo kiến thức cơ bản 

cho học sinh. Năm học 2019-2020 chi chế độ 7,5 tháng, năm 2020-2021 chi 9 

tháng. Lưu trữ hồ sơ chưa khoa học. 

Bậc phổ thông: Các văn bản chỉ đạo đầy đủ, kịp thời. Nội dung dạy học 

có điều chỉnh xây dựng phân phối chương trình. Triển khai thực hiện rà soát 

danh sách thôn làng có danh sách, phân công Gv xây dựng đề cương ôn tập, cử 

Gv phát bài, thu bài đánh giá học sinh. Hạn chế: chưa chỉ đạo qua tổ chuyên 

môn. Chưa kí danh sách nhận bài. 100% học sinh không dạy học trực tuyến, chỉ 

có giao bài tập cho học sinh. Lưu trữ minh chứng trên office 365. Lưu trữ hồ sơ 

chưa khoa học 

Năm học 2019-2020 chi 7,5 tháng, chế độ gạo chi 8 tháng. Năm học 

2020-2021 chi chế độ, chính sách 9 tháng. Chế độ gạo 9 tháng. 

Huyện KonPlông,  

Công tác quản lý của Mầm non: Công tác ban hành văn bản xây dựng quy 

chế, thời gian biểu, PPCT, lịch báo giảng theo hướng dẫn của Phòng. Hạn chế 

năm 2019-2020 và 2021-2022 chưa cụ thể thời gian điều chỉnh, do chưa bám 

vào kế hoạch của Phòng. Hồ sơ sổ sách chưa thể hiện dạy bù. 

Về chế độ chính sách Mầm non: năm học 2019-2020 chi trả 7,5 tháng, 

năm 2020-2021 chi 9 tháng. Về chế độ, chính sách của Tiểu học-THCS: Qua các 

trường được kiểm tra có sự chi trả không thống nhất giữa các trường. Cụ thể:  

PTDTBT tiểu học Măng Đen 2019-2020 chi 7 tháng 1 tuần. Gạo chi 8 

tháng. Năm 2020-2021 chi 8,5 tháng, gạo 9 tháng. Tiểu học Đăk Nên, 2019-

2020 chi 7,5 tháng. Năm 2020-2021 chi 8 tháng. (Căn cứ thực tế chi trả chế độ 

theo các quy định). Đề nghị giải trình. 

Huyện Kon Rẫy, 

Mầm non: Phòng GDĐT ban hành các văn bản chỉ đạo phòng, chống 

covid-19, dạy học không tập trung. Đảm bảo quy chế, phân công TKB, Lịch báo 

giảng. Chấp hành các quy định chuyên môn theo văn bản chỉ đạo của phòng. 

Dạy theo nhóm nhỏ, giao bài tập. Xây dựng kế hoạch rõ ràng. GV giao bài 

                   
3 Quyết định số 1589/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND huyện Đăk Glei về việc giao quyền tự chủ, tự 

chịu trách nhiệm về tài chính-tài sản đối với đơn vị trường học trực thuộc phòng GDĐT huyện 
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không lưu minh chứng, số lượng giao bài ngày tháng kí đóng dấu. Chi trả 7,5 

tháng /năm học 2019-2020, chi 8 tháng/năm học 2020-2021. 

Tiểu học-THCS: Các văn bản chỉ đạo tham mưu kịp thời. Nội dung 

chương trình nghiêm túc, xây dựng kế hoạch dạy-học  phù hợp đặc thù địa 

phương. Phân công GVCN rà soát đối tượng HS, Có cho HS kí phát và thu bài. 

GV chấm và nhận xét bài làm của học sinh. Khoảng 40% dạy học trực tuyến tại 

một số trường thị trấn. GV nộp kí nhận bài. Đánh giá HS phân công GV ra đề, 

chấm điểm, nhận xét, lưu trữ hồ sơ đày đủ. Quản lý thông qua kế hoạch. Theo 

dõi chuyên cần qua giao và kí nhận bài. Số môn trường chọn 3 môn Toán, Văn, 

Tiếng Anh theo hướng dẫn của Sở GDĐT là chọn môn theo từng địa phương sao 

cho phù hợp.  

Chi trả năm học 2019-2020 có thống nhất 7,5 tháng. Gạo 8 tháng. Năm 

học 2020-2021 chi 8 tháng, gạo chi 9 tháng. 

Thành phố Kon Tum, 

Cấp Tiểu học-THCS kiểm tra 9 trường. Việc ban hành văn bản quản lý 

chuyên môn kịp thời cũng như các văn bản phòng chống dịch. Thực hiện chỉ đạo 

nội dung chương trình nghiêm túc điều chỉnh chương trình, phù hợp đặc thù. 

Phân công giảng dạy bằng hình thức trực tuyến, qua zalo, office 365, 100% 

Phan Đình Phùng. Giao bài Đăk Rơ Wa, Đặng Trần Côn. Hai hình thức: Vinh 

Quang 35% trực tuyến. Toán, Tiếng Việt, Anh văn. Bổ sung thêm vật lý, hóa 

học. Việc phân công là hợp lý, có kí nhận và nộp bài, có chấm bài, nhận xét bài 

làm của HS. Phân chia nhiều điểm lẻ dạy cho HS. Công tác kiểm tra đánh giá: 

kết hợp CMHS kí nhận bài, nộp bài. Công tác phối hợp CMHS và xã hội tốt. 

phát bài, động viên HS học bài. Hồ sơ sổ sách lưu trữ khoa học: bài làm, kí 

nhận, phiếu đánh giá HS, lưu hệ thống ofice 365, gửi Video Tiếng Anh. Công 

tác quản lí bằng việc duyệt kế hoạch, đề cương, minh chứng, vở ghi chép, có 

báo cáo về phòng GDĐT. GV rà soát và theo dõi DS HS học, làm bài (3 trường 

Tiểu học lưu trữ tốt). Cần chủ động xây dựng quy chế dạy học và kiểm tra các 

đơn vị còn lại. Thời gian nộp về sở 30/11/2021. 

Về chế độ, chính sách: Số tháng chi 7,5 tháng năm học 2019-2020, gạo 8 

tháng. Năm học 2020-2021 chi trả 8,5 tháng, gạo 9 tháng.  

Qua kiểm tra thực tế có xây dựng kế hoạch kiểm tra. Và các trường báo 

cáo về phòng GDĐT. Công tác lưu trữ do Phó Hiệu trưởng chuyên môn lưu trữ 

cẩn thận và nhanh chóng. Phòng GDĐT giao trách nhiệm cho HT, PHT phụ 

trách lưu trữ hồ sơ. Hàng tháng có nhắc nhở kiểm tra. 

Tổ Mầm Non: Xây dựng kế hoạch dạy học cụ thể, phù hợp với đặc thù 

của bậc học. Có tổ chức lựa chọn nội dung cốt lõi trọng tâm. Phòng GDĐT 

thành phố chỉ đạo chặt chẽ. Hồ sơ minh chứng rõ ràng, đảm bảo yêu cầu. Về chế 

độ chính sách năm học 2019-2020 chi 7,5 tháng và năm học 2020-2021 chi 8,5 

tháng.  

Huyện Đăk Hà, 
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UBND huyện giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các trường trực 

thuộc Phòng GDĐT (4) 

Mầm non: Năm học 2019-2020, Hiệu trưởng chưa nghiên cứu kĩ Công 

văn của Sở GDĐT, nên chưa xây dựng cụ thể các kế hoạch phục vụ dạy học. 

Năm học 2020-2021, Hiệu trưởng chưa điều chỉnh kế hoạch giảng dạy (Mầm 

non Đăk Ngọc). Chưa lựa chọn nội dung cốt lõi phục vụ mầm non. Các tổ 

chuyên môn xây dựng kế hoạch rõ ràng hơn của nhà trường. Về hồ sơ sổ sách 

của GV lưu trữ hồ sơ chưa rõ ràng. Sắp xếp các giờ dạy bù chưa khoa học độ 

tuổi, mang tính dồn ép. Về chế độ, chính sách năm học 2019-2020 chi 7,5 tháng 

và năm học 2020-2021 chi 9 tháng. Cán bộ chuyên môn của Phòng cần tham 

mưu cụ thể, chính xác hơn. 

Tiểu học –THCS: Công tác quản lý trong thời gian dạy học không tập 

trung được triển khai đầy đủ, kịp thời theo từng mốc thời gian. Nội dung chương 

trình dạy học chấp hành đúng chương trình dạy học. Bám sát Công văn 

121/SGDĐT-GDTiH-MN, Các trường chọn môn học trọng tâm theo chỉ đạo của 

Sở. Cấp Tiểu học phân chia nhóm học theo lớp, THCS chia theo nhóm và điểm 

thôn. Có hướng dẫn phân công đề cương, phát bài tập. Công tác lưu trữ các 

minh chứng chưa khoa học. Chủ yếu triển khai ôn tập cho HS, chưa kiểm tra 

đánh giá theo quy định. Yêu cầu bổ sung minh chứng trước ngày 30/11/2021.  

Về chế độ, chính sách năm học 2019-2020 chi thống nhất 7,5 tháng, gạo 

chi 8 tháng và năm học 2020-2021 chi 9 tháng, gạo 9 tháng.  

Phòng GDĐT thống nhất đánh giá của Đoàn kiểm tra. Huyện ủy và 

UBND huyện kiểm tra thường xuyên công tác giáo dục. Đề nghị Phòng Giáo 

dục Mầm non-Tiểu học hướng dẫn kiểm tra đối với bậc tiểu học trong dạy học 

không tập trung.  Đối chiếu với kết quả kiểm tra của cơ sở, Phòng tự ra đề kiểm 

tra đối chiếu. 

Năm học 2021-2022 Đăk Hà đang thực hiện nhiều hình thức dạy học do 

tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp. 

 
--------------------------------------------------- 

                   
4 Quyết định số 1802/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của UBND huyện Đăk Hà về Dự toán chi ngân sách  sự 

nghiệp giáo dục nam 2021; Công văn số 983/UBND-TH ngày 13/5/2020 UBND huyện giao nhiệm vụ duyệt 

quyết toán kinh phí khối giáo dục cho phòng GDĐT huyện 
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