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Cần Thơ, ngày 31 tháng 7 năm 2019 

V/v trả lời kiến nghị của cử tri 

trước kỳ họp thứ 13 Hội đồng  

nhân dân thành phố 

 

   
Kính gửi:  

     - Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố; 

     - Ủy ban nhân dân thành phố; 

     - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. 

Thực hiện Công văn số 2286/UBND-TH ngày 22 tháng 7 năm 2019 của 

Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử 

tri trước kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo 

(GD&ĐT) báo cáo như sau: 

Cử tri quận Thốt Nốt và huyện Cờ Đỏ kiến nghị thành phố quan tâm 

đầu tư xây dựng hồ bơi cho các trường mầm non, trường trung học cơ sở 

(nhất là đối với các trường đạt chuẩn quốc gia). 

Trả lời: 

Trong thời gian qua, công tác xóa mù bơi cho học sinh được chú trọng. 

Thành phố hiện có 10 trường tiểu học, 08 trường mầm non có hồ bơi, 15 hồ bơi 

trong cộng đồng. Các trường đã nỗ lực phối hợp với cha mẹ học sinh tổ chức 

dạy bơi cho các em. Tỷ lệ học sinh phổ thông biết bơi là 75,2% (tăng 6,2% so 

với năm học 2017 - 2018).  

Theo phân cấp quản lý, việc xây dựng hồ bơi cho các trường mầm non, 

trường trung học cơ sở do Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện. 

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, Sở GD&ĐT sẽ 

tiếp tục chỉ đạo các trường thực hiện triển khai hiệu quả công tác phòng, chống 

tai nạn đuối nước đối với học sinh, chú trọng nội dung tuyên truyền, giáo dục 

hướng dẫn học sinh kỹ năng nhận biết, kỹ năng chủ động phòng, tránh tai nạn 

đuối nước; tăng cường tổ chức dạy bơi cho học sinh trong và ngoài nhà trường 

bằng các hình thức phù hợp; Chỉ đạo hiệu trưởng các trường giao nhiệm vụ cho 

giáo viên, hàng ngày dành 3-5 phút các tiết học cuối trước khi học sinh tan 

trường để quán xuyến, nhắc nhở khuyến cáo các em trên đường từ nhà đến 

trường, từ trường về nhà và thời gian nghỉ hè tuyệt đối không được chơi, đùa 

nghịch gần ao, hồ, sông suối, kênh, rạch, hố công trình, nơi tiềm ẩn nguy cơ 

đuối nước, tự ý hoặc rủ nhau tắm, đi bơi khi không có người lớn đi cùng. Tiếp 

tục tổ chức tập huấn, bồi dưỡng phương pháp, kỹ năng dạy bơi, cứu đuối; kỹ 

năng phòng, tránh tai nạn thương tích, đuối nước cho đội ngũ cán bộ giáo viên 

cốt cán của các trường học. 
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Cử tri quận Bình Thủy, huyện Phong Điền kiến nghị thành phố xem 

xét có chính sách miễn học phí cho bậc học mầm non và trung học cơ sở. 

Trả lời: 

Ngày 14 tháng 6 năm 2019, Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam khóa XIV kỳ họp thứ 7 vừa thông qua dự thảo Luật Giáo dục (sửa 

đổi). Theo đó, Luật Giáo dục (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2020. 

Do đó, việc thực hiện chính sách miễn, giảm học phí theo quy định của Luật 

Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 

tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối 

với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm 

học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 

2021; Thông tư số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 

năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Tài chính và 

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số 

điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính 

phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ 

thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học 

tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021 vẫn còn hiệu lực thi hành. 

Sở Giáo dục và Đào tạo kính báo./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Hồng Thắm 
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