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TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung dự toán chi ngân sách

địa phương để thực hiện nhiệm vụ nâng trình độ chuẩn được đào tạo của 
giáo viên năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo Nghị định số 

71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ

                   Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam

Thực hiện Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ 
quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm 
non, tiểu học, trung học cơ sở; UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1761/KH-
UBND ngày 01/4/2021 về nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm 
non, tiểu học, trung học cơ sở năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo đúng 
tinh thần Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ.

Theo quy định tại khoản 3, Điều 15, Nghị định số 71/2020/NĐ-CP quy định 
trách nhiệm của UBND tỉnh: “Xây dựng và trình Hội đồng nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương quyết định dự toán chi ngân sách địa phương theo 
quy định của Luật Ngân sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ đào tạo nâng trình 
độ chuẩn được đào tạo của giáo viên hàng năm theo kế hoạch”.

UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định bổ sung dự toán chi 
ngân sách địa phương để thực hiện nhiệm vụ nâng trình độ chuẩn được đào tạo 
của giáo viên năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo đúng tinh thần Nghị 
định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ, cụ thể như sau:

Tổng kinh phí dự kiến năm 2021: 855 người x 5700.000đ x 2 học kỳ = 
9.747.000.000 đồng. (Bằng chữ: Chín tỷ bảy trăm bốn mươi bảy triệu đồng y); 
trong đó: cấp học mầm non: 741.000.000 đồng, cấp học tiểu học: 4.651.200.000 
đồng, cấp học trung học cơ sở: 4.354.800.000 đồng.

(Gửi kèm Kế hoạch số 1761/KH-UBND ngày 01/4/2021 của UBND tỉnh).
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực 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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