
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH QUẢNG NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /TTr-UBND Quảng Nam, ngày         tháng         năm 2021 

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Đề án và ban hành Nghị quyết Quy định chính sách hỗ 
trợ đối với trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số,
học sinh, sinh viên khuyết tật đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn 

tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2026

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; Kế hoạch số 29/KH-HĐND ngày 29/6/2021 của HĐND 
tỉnh về tổ chức Kỳ họp thứ 02, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021-
2026; UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh thông qua Đề án và ban hành Nghị 
quyết Quy định chính sách hỗ trợ đối với trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên là 
người dân tộc thiểu số, học sinh, sinh viên khuyết tật đang học tại các cơ sở giáo 
dục trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2026.

I. Cở sở pháp lý xây dựng Nghị quyết
- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương ngày 22/11/2019;

- 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;

- Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015.
II. Sự cần thiết ban hành Đề án
1. Nghị quyết số 50/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 về Chính sách hỗ 

trợ đối với trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số, học 
sinh khuyết tật đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, 
giai đoạn 2019-2021 (gọi tắt là Nghị quyết số 50) hết hiệu lực vào ngày 
31/5/2021 đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông và hết hiệu lực vào ngày 
31/12/2021 đối với học sinh, sinh viên theo học trình độ trung cấp, cao đẳng tại 
các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh. Để tiếp tục thực hiện chính 
sách này trong giai đoạn 2021-2026, cần thiết phải có văn bản mới thay thế 
nhằm tiếp tục hỗ trợ trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu 
số, học sinh khuyết tật đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam ngoài chính sách của Trung ương quy định.
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2. Ngày 04/6/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 861/QĐ-
TTg phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 (thay thế Quyết định số 
582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt danh sách thôn 
đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số 
và miền núi giai đoạn 2016 – 2020); theo đó, số lượng các xã thuộc vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 giảm 52 xã (trong đó giảm 3 xã 
khu vực I, 44 xã khu vực III, 5 xã khu vực III) so với Quyết định số 582/QĐ-TTg. 
Điều này càng gây khó khăn cho việc ăn ở, học tập của học sinh, nguy cơ học sinh 
dân tộc thiểu số bỏ học tăng, ảnh hưởng lớn đến chất lượng giáo dục miền núi nếu 
đối tượng này không được hưởng chính sách của Trung ương quy định, lại không 
tiếp tục được hưởng chính sách hỗ trợ từ địa phương.

3. Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 
31/12/2013 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội, Bộ Tài chính Quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật chỉ 
quy định chính sách đối với học sinh là người khuyết tật thuộc hộ nghèo, hộ cận 
nghèo đi học tại các cơ sở giáo dục được hưởng chế độ học bổng và hỗ trợ kinh 
phí để mua sắm phương tiện, đồ dùng học tập. Hiện nay, theo thống kê, tỉnh 
Quảng Nam có trên 3.931 học sinh phổ thông người khuyết tật là con của gia 
đình không thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo đang theo học hòa nhập tại các 
cơ sở giáo dục vẫn chưa được hưởng các chính sách hỗ trợ từ Trung ương. 
Trong khi đó, tỉnh ta vẫn chưa có trường chuyên biệt dành cho học sinh khuyết 
tật; vì vậy, số học sinh khuyết tật chưa được hưởng chính sách hỗ trợ, điều kiện 
học tập còn gặp nhiều khó khăn cần tiếp tục được quan tâm.

4. Đối với học sinh, sinh viên học trình độ cao đẳng, trung cấp: Quyết 
định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính 
sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp, học sinh, sinh 
viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo khi tham gia chương 
trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Mức hỗ trợ từ các chính sách của Trung ương qui định về đối tượng, 
phạm vi áp dụng khá hạn hẹp, các tiêu chí, điều kiện áp dụng cho các đối tượng 
thụ hưởng chính sách còn nhiều ràng buộc. Hơn nữa, giai đoạn 2021-2025, tiếp 
tục thực hiện công tác phân luồng học sinh phổ thông vào học các trình độ giáo 
dục nghề nghiệp theo Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân 
luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2020” và Nghị quyết số 
11-NQ/TU ngày 25/4/2017 của Tỉnh ủy Quảng Nam về đổi mới căn bản, toàn 
diện giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 
2025. Để các em học sinh, sinh viên là ngưởi dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh 
có điều kiện và an tâm tiếp tục học tập thì cần thiết phải có chính sách riêng của 
tỉnh để hỗ trợ cho HSSV không phải là đối tượng được hỗ trợ theo Quyết định 
số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính. 

Như vậy, với những phân tích nêu trên, việc xây dựng Đề án quy định 
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chính sách hỗ trợ đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số; học sinh 
khuyết tật đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai 
đoạn 2021-2026 là hết sức cần thiết.

III. Quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết
UBND tỉnh đã giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì soạn thảo Nghị quyết 

Quy định chính sách hỗ trợ đối với trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên là người 
dân tộc thiểu số; học sinh, sinh viên khuyết tật đang học tại các cơ sở giáo dục 
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2026 đảm bảo quy trình, thủ tục 
theo quy định:

- Dự thảo Đề án, lấy ý kiến góp ý ban đầu của các Sở: Tài chính, Kế 
hoạch và Đầu tư, Tư pháp.

- Tiếp tục dự thảo Đề án, Nghị quyết.
- Lấy ý kiến thẩm định ban đầu để đưa vào Chương trình công tác năm 

2021.
- Lấy ý kiến bằng văn bản của các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. 
- Hoàn chỉnh hồ sơ gửi Sở Tư pháp tỉnh thẩm định dự thảo Nghị quyết.
- Lấy ý kiến thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh về nội dung và biểu quyết 

thông qua (đính kèm Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của thành viên UBND tỉnh).
IV. 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.
Điều 4. Nguyên tắc thực hiện.
Điều 5. Tổ chức thực hiện.
Điều 6. Hiệu lực thi hành.
2. Hồ sơ kèm theo
- Dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ đối với trẻ em mầm non, 

học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số; học sinh, sinh viên khuyết tật đang 
học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2026.

- Đề án Quy định chính sách hỗ trợ đối với trẻ em mầm non, học sinh, 
sinh viên là người dân tộc thiểu số; học sinh, sinh viên khuyết tật đang học tại 
các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2026.

- Báo cáo tổng hợp ý kiến của các cơ quan, đơn vị.
- Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, văn bản 

thẩm định của Sở Tư pháp.
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V. Kinh phí thực hiện: kinh phí thực hiện ước tính giai đoạn 2021-2026:
- Kinh phí tạm tính thực hiện mỗi năm học: 49.904.913.000 đồng.
- Kinh phí tạm tính thực hiện giai đoạn 2021-2026: 249.524.565.000 đồng.
UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết Quy định 

chính sách hỗ trợ đối với trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên là người dân tộc 
thiểu số; học sinh, sinh viên khuyết tật đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa 
bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2026./.

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;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- CPVP;
- Lưu: VT, KGVX (Hậu).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
 

Trần Văn Tân
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