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TỜ TRÌNH
Về việc thông qua phương án và ban hành Nghị quyết Quy định một số chính
sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam
Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
ngày 18/6/2020; UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh thông qua phương án và ban
hành Nghị quyết Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, cụ thể như sau:
I. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết
Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định
chính sách phát triển giáo dục mầm non (gọi tắt là Nghị định 105/2020/NĐ-CP);
theo đó có nhiều chính sách nhân văn, hỗ trợ kịp thời cho con công nhân, người
lao động, đặc biệt trong giai đoạn khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra. Chính
sách này cũng thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với công nhân lao
động, đội ngũ giáo viên mầm non đang trực tiếp chăm sóc cho con em công nhân.
1. Về đối tượng áp dụng: Nghị định 105/2020/NĐ-CP xây dựng ba nhóm
chính sách cho 03 đối tượng rõ ràng:
- Thứ nhất là nhóm chính sách phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục mầm
non; theo đó, có thể Nhà nước đầu tư hoặc các tổ chức xã hội, cá nhân tham gia
phát triển. Nhóm chính sách này nhằm phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục có chất
lượng, phù hợp với thu nhập của công nhân, đáp ứng được nhu cầu của người dân.
- Thứ hai là nhóm chính sách đối với giáo viên mầm non đang làm việc tại
các cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục đã được cơ quan có
thẩm quyền cấp phép thành lập hoặc hoạt động theo quy định.
- Thứ ba là đối với trẻ em mầm non là con công nhân làm việc tại các khu
công nghiệp.
2. Về chính sách hỗ trợ
- Nghị định 105/2020/NĐ-CP có quy định rất rõ về mức hỗ trợ do UBND
cấp tỉnh xây dựng phù hợp với khả năng ngân sách của địa phương, trình HĐND
cùng cấp xem xét, quyết định như các chính sách quy định tại Điều 4, Điều 5,
Điều 8, Điều 11, Điều 16.
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- Đối với những chính sách được quy định tại Điều 3, Điều 6, Điều 7, Điều
9, không giao cho UBND, HĐND tỉnh xem xét, quyết định thì được thực hiện
theo Nghị định 105/NĐ-CP.
- Cũng theo quy định tại Điều 14 về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh,
thành phố trực thuộc trung ương:
“1. Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện các chính sách tại địa phương
theo quy định tại Nghị định này; kiểm tra, giám sát việc thực hiện và báo cáo tình
hình thực hiện định kỳ hằng năm với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ ngành liên
quan.
2. Bảo đảm kinh phí thực hiện chính sách theo quy định tại Nghị định này.
3. Xây dựng dự toán ngân sách hàng năm, báo cáo Hội đồng nhân dân cấp
tỉnh để quyết định các giải pháp bảo đảm cân đối nguồn lực tài chính cho thực
hiện chính sách tại địa phương; tổ chức kiểm tra, thanh tra, kiểm toán đối với quá
trình chấp hành dự toán và quyết toán ngân sách của các đơn vị dự toán trực
thuộc theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và các
văn bản hướng dẫn hiện hành.”
- Do đó, việc UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết Quy định
một số chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Quảng
Nam là cần thiết và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
II. Quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết
Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 01/01/2021 của UBND tỉnh về
Ban hành Chương trình công tác năm 2021; Sở Giáo dục và Đào tạo được UBND
tỉnh giao chủ trì soạn thảo nội dung thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục
mầm non trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày
08/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non và đã
thực hiện đúng quy trình, thủ tục theo quy định:
- Dự thảo Phương án, Nghị quyết.
- Lấy ý kiến bằng văn bản của các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.
- Tổ chức các cuộc họp góp ý, hoàn chỉnh hồ sơ gửi Sở Tư pháp tỉnh thẩm
định dự thảo Nghị quyết.
- Tiếp tục hoàn thiện và lấy ý kiến lần cuối từ các cơ quan, đơn vị, địa
phương có liên quan.
- Lấy ý kiến thành viên UBND tỉnh về nội dung và biểu quyết thông qua.
III. Bố cục và hồ sơ kèm theo
1. Bố cục
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Điều 3. Chính sách hỗ trợ
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Điều 4. Kinh phí thực hiện
- Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách địa phương; ngân sách Trung ương
hỗ trợ cho các địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu
tư công và các văn bản hướng dẫn hiện hành; Nguồn vốn xã hội hóa giáo dục và
các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.
- Ước tính tổng kinh phí để thực hiện các chính sách phát triển giáo dục
mầm non năm đầu tiên 2021: 7.000.000.000 đồng; các năm học còn lại:
5.500.000.000 đồng/năm.
Điều 5. Tổ chức thực hiện
Điều 6. Hiệu lực thi hành
2. Hồ sơ kèm theo
- Dự thảo Nghị quyết.
- Phương án thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non trên
địa bàn tỉnh Quảng Nam theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của
Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non.
- Văn bản thẩm định của Sở Tư pháp.
- Báo cáo tổng hợp ý kiến của thành viên UBND tỉnh.
Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Phương
án và ban hành Nghị quyết Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục
mầm non trên địa bàn tỉnh Quảng Nam./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban KTNS HĐND tỉnh;
- Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KGVX (Hậu).
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