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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:       /ĐĐBQH-VP 

V/v chuyển kết quả trả lời kiến 

nghị cử tri của Bộ Nội vụ 

Điện Biên, ngày  22 tháng 12 năm 2021 

 

Kính gửi: UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Trong đợt tiếp xúc cử tri trực tuyến trước kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa 

XV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên nhận được ý kiến của cử tri tỉnh Điện 

Biên kiến nghị: “Việc thực hiện yêu cầu tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, khắc 

phục tình trạng đội ngũ công chức, viên chức số lượng quá lớn như hiện nay là rất 

cần thiết. Tuy nhiên, trên thực tế đối với ngành Giáo dục và đào tạo thì chưa phù 

hợp, do xuống học sinh ngày càng tăng (số biên chế định biên giáo viên đứng 

lớp/số học sinh chưa được bố trí đủ) Nhưng tỷ lệ tinh giảm giáo viên ở các cấp 

học lại căn cứ vào số giáo viên thực tế hiện có, do đó ảnh hưởng rất lớn tới mục 

tiêu phát triển giáo dục. Kiến nghị chính phủ, Thủ tướng chính phủ giao bổ sung 

biên chế sự nghiệp giáo dục (đủ số định biên giáo viên đứng lớp) nhất là biên chế 

giáo viên mầm non đối với các tỉnh địa bàn vùng sâu, vùng xa,còn gặp nhiều khó 

khăn trong việc phát triển cơ sở giáo dục ngoài công lập tư thục”. 

Sau khi chuyển kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết, 

ngày 13/12/2021, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhận được công văn số 6155/BNC-

TCCB của Bộ Nội vụ về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri nêu trên (văn bản 

kèm theo). 

Đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên chuyển công văn trả lời của Bộ Nội vụ đến địa 

phương có kiến nghị để thông báo đến cử tri theo quy định. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh (b/c); 

- UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, TTDN. 

TL. ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG  
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