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UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Quảng Nam, ngày  18  tháng  6   năm 2021 
 

BẢNG TỔNG HỢP Ý KIẾN 

Góp ý cho dự thảo Đề án 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 

 

I. Hình thức lấy ý kiến: Góp ý bằng văn bản 

II. Tổng hợp những nội dung các ý kiến góp ý cho dự thảo 

1. Góp ý bằng văn bản 

 Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 1087/SGDĐT-VP ngày 24 

tháng 5 năm 2021 về việc góp ý dự thảo Đề án 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 (gọi tắt là 

Đề án), và nhận được ý kiến góp ý từ các cơ quan, đơn vị:  

- Các Sở:  Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động, Thương binh và Xã hội 

Tỉnh Quảng Nam. 

- Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam. 

- UBND Huyện Phước Sơn, Tây Giang, Đông Giang. 

- Các Phòng GDĐT: Thăng Bình, Bắc Trà My. 

2. Bảng tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý đối với dự thảo Đề án 

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 

STT 
Đơn vị góp 

ý 
Nội dung góp ý 

Tiếp thu, giải 

trình 

1 Sở Tài chính 
Đề nghị bỏ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 

2/10/2015 của Chính phủ 

Sở Giáo dục và Đào 

tạo đã tiếp thu và 

chỉnh sửa 

2 
Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 
Thống nhất  

3 

Sở Lao động, 

Thương binh 

và Xã hội 

Điều chỉnh đối tượng áp dụng : ‘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. 

Sở Giáo dục và Đào 

tạo tiếp thu và chỉnh 

sửa 

Đề xuất mức hỗ trợ học bổng chính sách cho học 

sinh, sinh viên tại trường trung cấp, cao đẳng là 50% 
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mức lương cơ sở (mức cũ là 80%) 

Đề xuất giảm mức hỗ trợ tiền đi lại cho học sinh, sinh 

viên tại trường trung cấp, cao đẳng là: 

- Từ 350 còn 300.000đ/năm/người đối với học sinh, 

sinh viên các xã, thôn có điều kiện kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó khăn  (giữ nguyên mức so với Nghị 

quyết cũ). 

- Từ 215 còn 200.000đ/năm/người đối với đối tượng 

còn lại (giữ nguyên mức so với Nghị quyết cũ). 

Điều chỉnh số liệu học sinh, sinh viên học tại các 

trường Trung cấp, Cao đẳng hưởng chính sách giai 

đoạn 2021-2026 

4 Ban Dân tộc 

Đề xuất bổ sung căn cứ pháp lý là Quyết định số 

861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ 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 

Sở GDĐT đã tiếp 

thu và bổ sung 
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UBND 

Huyện 

Phước Sơn 

Thống nhất  

6 

UBND 

huyện Đông 

Giang 

Thống nhất  

7 

UBND 

huyện Tây 

Giang 

Đề xuất tăng mức hỗ trợ tiền ăn cho học sinh trung 

học phổ thông từ 20% lên 30%. 

Hai nội dung này, Sở 

GDĐT không tiếp 

thu, bởi: 

Mục đích của việc 

xây dựng Đề án lần 

này là tiếp tục duy trì 

những quy định tại 

Nghị quyết số 50, do 

đó, việc xây dựng 

không phát sách 

chính sách mới, 

đồng thời để bảo 

đảm cân đối nguồn 

ngân sách của tỉnh 

trong giai đoạn 

2021-2025. 
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Phòng 

GDĐT Bắc 

Trà My 

Đề xuất hỗ trợ kinh phí tổ chức nấu ăn cho học sinh 

phổ thông, có tổ chức nấu ăn trưa cho học sinh ở lại 

trường, tối thiểu bằng 1.500.000 đồng/01 tháng/30 

học sinh. 

Trên đây là bảng tổng hợp ý kiến góp ý cho dự thảo Đề án 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./. 

  GIÁM ĐỐC 

 

 

        Hà Thanh Quốc  


