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BÁO CÁO
Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết quy định 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

Sở Tư pháp nhận được Công văn số 1284/SGDĐT-VP ngày 18/6/2021 của Sở 
Giáo dục và Đào tạo về việc đề nghị thẩm định hồ sơ tham mưu UBND tỉnh trình 
HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 2, khóa X. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu nội 
dung dự thảo Nghị quyết với quy định của pháp luật, Sở Tư pháp có ý kiến thẩm định 
như sau:

I. CĂN CỨ THẨM ĐỊNH VĂN BẢN
1. 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.

2. 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 năm 2020.

3. Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015.
4. Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước.
5. Nghị định 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định chính 

sách phát triển giáo dục mầm non.
6. Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2018 của Chính phủ quy định chính sách 

hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.
7. 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.
II. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH
1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
Thống nhất với dự thảo Nghị quyết.
2. Tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo Nghị quyết với 

quy định của pháp luật hiện hành; sự phù hợp của nội dung dự thảo Nghị quyết 
với các quy định trong văn bản đã giao cho HĐND quy định chi tiết

2.1. Thẩm quyền ban hành
Để thực hiện chính sách hỗ trợ cho trẻ em mầm non là người dân tộc thiểu số 

có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Nam đang theo học tại các cơ sở giáo dục không 



được hưởng chế độ hỗ trợ tiền ăn trưa theo Nghị định số 06/2018/NĐ-CP của Chính 
phủ (nay là Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ); học sinh 
phổ thông là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Nam đang theo 
học tại các cơ sở giáo dục không được hưởng chế độ hỗ trợ tiền ăn theo Nghị định 
116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2018 của Chính phủ; học sinh phổ thông là người khuyết 
tật có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Nam con của gia đình không thuộc diện hộ 
nghèo, hộ cận nghèo; học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số, người khuyết tật có 
hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Nam đang theo học trình độ cao đẳng, trung cấp tại 
các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh không thuộc đối tượng được hỗ trợ theo 
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 thì HĐND tỉnh đã ban 
hành Nghị quyết số 50/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 quy định 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 
và đã được Sở giáo dục và Đào tạo đánh giá kết quả thực hiện tại dự thảo Đề án. Nhằm 
kế thừa kết quả chính sách hỗ trợ tại Nghị quyết số 50/2018/NQ-HĐND, tiếp tục có 
chính sách hỗ trợ cho các đối tượng nêu trên trong các năm học 2021-2026; căn cứ 
khoản 9, Điều 30 của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Điều 21 Nghị định số 
163/2016/NĐ-CP của Chính phủ (Thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết 
định định mức phân bổ và chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu ngân sách): “3. Quyết 
định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa 
phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu do Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh 
tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân 
đối của ngân sách địa phương, ngân sách trung ương không hỗ trợ...”, Sở Giáo dục 
và Đào tạo tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh dự thảo Nghị quyết là phù hợp.

 Nội dung dự thảo Nghị quyết đã được đăng ký vào Chương trình kỳ họp khóa 
X của HĐND tỉnh.

2.2. Nội dung dự thảo Nghị quyết
Nội dung dự thảo Nghị quyết được các Sở, ngành và địa phương tham gia ý 

kiến góp ý, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp để các đại biểu dự họp tham gia, thảo 
luận, góp ý trực tiếp vào dự thảo; Sở Tài chính là cơ quan tham mưu về khả năng cân 
đối ngân sách đã thống nhất với dự thảo Nghị quyết. Sở Giáo dục và Đào tạo đã giải 
trình, tiếp thu và hoàn chỉnh dự thảo. Sở Tư pháp cơ bản thống nhất và tham gia thêm 
một số nội dung như sau:

- Căn cứ ban hành: Đề nghị bổ sung vào phần căn cứ: Luật Ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020.

Theo quy định tại khoản 1, Điều 61 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 
14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015: Căn cứ ban hành văn bản là văn bản 
QPPL có hiệu lực pháp lý cao hơn, do đó, không nên căn cứ các văn bản: Nghị quyết 
số 11-NQ/TU ngày 25/4/2017 của Tỉnh ủy Quảng Nam…đến năm 2020, định hướng 
đến năm 2025 (không phải là văn bản QPPL, văn bản này có thời gian thực hiện đến 



năm 2020), Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 04 tháng 5 năm 2021 của Tỉnh ủy Quảng 
Nam …giai đoạn 2021-2026 (không phải là văn bản QPPL, trong trường hợp thật sự 
cần thiết phải làm căn cứ thì viết lại là: Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 04 
tháng 5 năm 2021 của Tỉnh ủy Quảng Nam về tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo 
bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2026).

- Về chính sách hỗ trợ, dự thảo viết: Đối tượng được quy định tại khoản 1, 
khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 2. Tuy nhiên, đề nghị nên viết cụ thể theo hướng:

“Điều 3. Chính sách hỗ trợ
1. Đối với trẻ mầm non quy định tại khoản 1, Điều 2 của Nghị quyết này, được 

hỗ trợ tiền ăn trưa bằng 160.000 đồng/trẻ/tháng; thời gian hỗ trợ tính theo số tháng 
học thực tế, nhưng không quá 9 tháng/năm học.

2. Đối với học sinh phổ thông quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 2…
3. Đối với học sinh, sinh viên quy định tại khoản 4 Điều 2 của Nghị quyết này, 

được hỗ trợ:
a) Học bổng chính sách …niên chế.
b) Hỗ trợ… và ngược lại: 
Mức 300.000 đồng/năm/người đối với học sinh, sinh viên ở các xã, thôn có điều 

kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
Mức 200.000 đồng/năm/người đối với các đối tượng còn lại.”.
- Tại Điều 4. Nguyên tắc thực hiện “Trong trường hợp có sự trùng lặp về đối 

tượng hưởng các chính sách được quy định tại Nghị quyết này so với các văn bản quy 
phạm pháp luật khác đang thực hiện thì chỉ được hưởng theo mức hỗ trợ cao nhất”. 
Tuy nhiên, đề nghị cơ quan soạn thảo thực hiện rà soát kỹ các chính sách có liên quan 
không còn phù hợp với Nghị quyết này để tham mưu bãi bỏ. Tránh trường hợp sau 
khi văn bản được ban hành áp dụng không thống nhất, ảnh hưởng đến tính khả thi.

 - Về thời điểm có hiệu lực của Nghị quyết, cần lưu ý là không sớm hơn 10 
ngày kể từ ngày thông qua. 

* Về dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị cơ quan soạn thảo viết theo Mẫu 
số 03- Phụ lục V kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính 
phủ; lưu ý, bổ sung đầy đủ các văn bản làm căn cứ ban hành Nghị quyết, nội dung 
đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 50/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của 
HĐND tỉnh….

2.3. Về ngôn ngữ, thể thức và kỹ thuật trình bày
-  Ngôn ngữ được sử dụng trong dự thảo Nghị quyết đảm bảo theo quy định 

tại khoản 1, Điều 8 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015.  
- Thể thức và kỹ thuật trình bày, đề nghị cơ quan soạn thảo thực hiện đúng theo 

quy định của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ và Nghị 
định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. Cụm từ “giai đoạn 2021-2016” nên nghiên 
cứu viết lại theo năm học thì phù hợp hơn, không nên sử dụng dấu gạch đầu dòng (-) 
trong dự thảo Nghị quyết.



III. KẾT LUẬN

Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu tiếp thu các nội dung thẩm định tại 
Mục II của Báo cáo này, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết để trình UBND tỉnh xem xét, 
quyết định trình HĐND tỉnh; đồng thời gửi Sở Tư pháp Báo cáo giải trình, tiếp thu ý 
kiến thẩm định để theo dõi.

Trên đây là Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp về dự thảo Nghị quyết quy định 
hính 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./.
                                                   
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở GD&ĐT;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, XDKTVB&TDTHPL

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
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