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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kon Tum, ngày 24 tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO
Kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Kon Tum
trước Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV
Kính gửi: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum.
Thực hiện Công văn số 101/ĐĐBQH-CTĐBQH ngày 11 tháng 05 năm
2022 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum về việc chuyển ý kiến, kiến
nghị của cử tri tỉnh Kon Tum tại Hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 3,
Quốc hội khóa XV, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan và
Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ rà soát, giải
quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Kon Tum trước Kỳ họp thứ 3,
Quốc hội khóa XV theo quy định(1) và tổng hợp, báo cáo kết quả cụ thể như sau:
1. Cử tri xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy kiến nghị: Sách dạy môn học tiếng
anh không có phụ đề tiếng việt gây khó khăn cho các em học sinh, đặc biệt là
học sinh đồng bào DTTS trong việc học ngoại ngữ.
Trả lời: Sách giáo khoa Tiếng Anh chương trình giáo dục phổ thông 2018
(kể cả sách giáo khoa tiếng Anh hiện hành) thực hiện theo quy định trong
Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể của Bộ Giáo dục và Đào tạo, theo đó,
sách giáo khoa tiếng Anh các cấp học phổ thông được Bộ Giáo dục và Đào tạo
phê duyệt đều không có phụ đề tiếng Việt. Bên cạnh đó, Chương trình giáo dục
phổ thông 2018 có nhiều bộ sách giáo khoa Tiếng Anh, trong đó Ủy ban nhân
dân tỉnh Kon Tum phê duyệt các bộ sách có độ khó khác nhau phù hợp cho các
trường ở vùng thuận lợi và khó khăn.
Việc tổ chức dạy học tiếng Anh phù hợp với từng đối tượng học sinh, đặc
biệt là học sinh người DTTS phụ thuộc vai trò của giáo viên đứng lớp. Cụ thể,
đối với học sinh ở vùng thuận lợi, học sinh có năng lực tiếp thu ngôn ngữ tốt,
giáo viên sẽ sử dụng tiếng Anh nhiều trong các tiết dạy, còn đối với học sinh ở
vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa thì giáo viên thường sử dụng tiếng Việt, giải
thích các điểm từ vựng, cấu trúc sang tiếng Việt nhiều hơn, đảm bảo học sinh
nắm bắt được bài học trong sách giáo khoa.
Trong cấu trúc sách giáo khoa Tiếng Anh các cấp học, phần cuối của mỗi
cuốn sách đều có phần Danh mục từ vựng theo bài học (Glossary) để dịch các
từ, cụm từ hoặc cấu trúc khó từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Đồng thời, giáo viên
Công văn số 1652/UBND-NNTN ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải quyết, trả lời ý kiến,
kiến nghị của cử tri tỉnh Kon Tum tại hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.
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thường cung cấp tài liệu bổ trợ (phiếu học tập, bảng dịch từ mới..) hoặc dịch
trực tiếp trong đơn vị bài nếu học sinh gặp khó khăn trong việc hiểu Tiếng Anh.
2. Cử tri xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy: Đề nghị xem xét cho Dân tộc Hà
Lăng hiện nay đang là một nhánh của Xơ Đăng được xác định là một dân tộc
riêng.
Trả lời: Về thành phần các dân tộc Việt Nam, hiện nay trên toàn quốc
được áp dụng tại Quyết định 121-TCTK/PPCĐ ngày 02 tháng 3 năm 1979 của
Tổng cục Thống kê ban hành "Danh mục thành phần các dân tộc Việt Nam".
Theo danh mục này, ở nước ta có 53 dân tộc thiểu số và 1 dân tộc đa số (dân tộc
kinh). Tại Quyết định 421-TCTK/PPCĐ, dân tộc Xơ Đăng còn có các tên gọi khác
là Xơ Teng, Hđang, Tơ Đra, Ha Lăng, Mơ Nâm, Ca Dong, Kmrâng, Con Lan,
Bri La, Tang, Tà Trĩ, Châu... Và Ha Lăng là một trong những tên gọi khác của
dân tộc Xơ Đăng.
Từ trước đến nay, người Ha Lăng đã sống ổn định và vẫn giữ được nét văn
hóa truyền thống của dân tộc mình, cũng như được sự quan tâm của Đảng và Nhà
nước về vấn đề dân tộc, công tác dân tộc và thụ hưởng đầy đủ các chính sách dân
tộc theo quy định. Vì vậy đề nghị Chính quyền địa phương (Xã Rờ Kơi và huyện Sa
Thầy) quan tâm tuyên truyền vận động Nhân dân là dân tộc Hà Lăng (Xơ
Đăng)(2) yên tâm lao động sản xuất, giữ gìn nét văn hóa truyền thống của dân tộc
mình cũng như giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp
phần giữ vững tinh thần đoàn kết các dân tộc.
Về kiến nghị “xem xét cho Dân tộc Hà Lăng hiện nay đang là một nhánh
của Xơ Đăng được xác định là một dân tộc riêng”, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu
và chỉ đạo Ban Dân tộc theo dõi, đề xuất cấp có thẩm quyền sau khi có các văn
bản hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc và các Bộ ngành Trung ương.
3. Cử tri xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy kiến nghị: Theo Nghị định số
34/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về Quy chế khu vực
biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong đó xã Rờ
Kơi, huyện Sa Thầy là xã biên giới. Đề nghị quan tâm xem xét cho cán bộ, công
chức, viên chức đang làm việc tại xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy được hưởng chế độ
chính, sách đối với xã biên giới.
Trả lời: Nội dung này, năm 2020 cử tri xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy đã
kiến nghị tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV và Ủy ban nhân dân tỉnh đã trả
lời tại Báo cáo số 254/BC-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2020(3), theo Nghị định
số 34/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về Quy chế khu
vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có xác định xã
Rờ Kơi, huyện Sa Thầy là xã biên giới (Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định).
Tuy nhiên, phạm vi điều chỉnh của Nghị định này là quy định về Quy chế và
quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới đất liền; trách
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Cách ghi tên thành phần dân tộc tại Văn bản số 2153/UBND-NC ngày 01/8/2018 của UBND tỉnh Kon Tum
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nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân trong xây dựng, quản lý, bảo vệ khu vực
biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Hiện nay, chế độ phụ cấp đặc biệt đối với cán bộ, công chức, viên chức và
lực lượng vũ trang làm việc ở các địa bàn vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt
đặc biệt khó khăn thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2005/TT-BNV
ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp
đặc biệt đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó địa
bàn biên giới trên địa bàn tỉnh được áp dụng phụ cấp đặc biệt (Tại Phụ lục ban
hành kèm theo Thông tư) bao gồm: xã Pờ Y thuộc huyện Ngọc Hồi; xã Mô Rai;
Đồn biên phòng Yabooc thuộc huyện Sa Thầy và Xã Đăk Blô, Đăk Long, Đăk
Nhoong thuộc huyện Đăk Glei. Như vậy, chỉ có cán bộ, công chức, viên chức và
lực lượng vũ trang công tác ở khu vực xã Mô Rai và Đồn biên phòng YaBooc
(nay là Đồn biên phòng Rờ Kơi) là đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp đặc
biệt này. Đối với các khu vực còn lại tại xã Rờ Kơi là các vùng có điều kiện hạ
tầng kỹ thuật thuận lợi, nơi làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và lực
lượng vũ trang cách xa biên giới (30 km) có điều kiện thuận lợi, không thuộc diện
khó khăn và điều kiện làm việc tương đồng với các vùng có điều kiện thuận lợi
khác trên địa bàn huyện Sa Thầy, do đó đối với cán bộ, công chức, viên chức và
lực lượng vũ trang công tác tại các khu vực này thì không thuộc đối tượng được
hưởng chế độ theo quy định tại Thông tư số 09/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01
năm 2005 của Bộ Nội vụ và phù hợp với tình hình thực tiển địa phương.
4. Cử tri xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei: Đề nghị xem xét tiếp tục duy
trì Phân hiệu Trường THPT Lương Thế Vinh đứng chân trên địa bàn xã Đăk
Choong, huyện Đăk Glei để các em học sinh của 4 xã đặc biệt khó khăn là xã
Đăk Choong, xã Xốp, xã Mường Hoong và xã Ngọc Linh được thuận lợi trong
việc đến trường.
Trả lời: Phân hiệu Trường THPT Lương Thế Vinh được thành lập theo
Quyết định số 418/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh Kon Tum. Từ khi thành lập đến nay, Phân hiệu Trường THPT
Lương Thế Vinh có quy mô không quá 06 lớp, từ năm học 2017-2018 đến năm
học 2021-2022 có 06 lớp/năm học, không đảm bảo quy mô (Khoản 2 Điều 17
Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo quy định Trường trung học phổ thông có quy mô tối thiểu 15 lớp và
tối đa 45 lớp) và không đáp ứng đủ các tiêu chí thành lập đơn vị sự nghiệp công
lập theo quy định.
Việc sáp nhập Phân hiệu Trường THPT Lương Thế Vinh vào Trường
THPT Lương Thế Vinh vừa nhằm đảm bảo quy mô số lớp theo quy định, vừa
thực hiện đúng tinh thần tại Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm
2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ
chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự
nghiệp công lập; Chương trình số 53-CTr/TU ngày 21 tháng 02 năm 2018 của
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum khóa XV về việc thực hiện Nghị quyết số
19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương “về tiếp
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tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt
động của các đơn vị sự nghiệp công lập” và Kế hoạch số 3732/UBND-KTTH
ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sắp xếp giai đoạn 2
(2021-2025) và giai đoạn 3 (2025-2030).
Nhằm đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh tham gia học tập, Ủy
ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo có phương án tuyển sinh
và bố trí các em học tập tại các cơ sở giáo dục (Trường PTTH DTNT tỉnh,
Trường PT DTNT huyện, Trường THPT Lương Thế Vinh, ...); đồng thời tổ
chức thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ học tập cho học sinh thuộc
diện thụ hưởng.
Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Đoàn Đại biểu Quốc Hội tỉnh Kon Tum
xem xét./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các sở, ban ngành, đoàn thể thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- VP UBND tỉnh: CVP, các PCVP;
+ Các phòng chuyên môn thuộc VP;
- Lưu: VT, NNTN.NVH.
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