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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh

                                                     BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về Tờ trình và dự thảo Nghị quyết

quy định hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh
do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19

Qua xem xét Tờ trình số 5249/TTr-UBND ngày 08/9/2020 của UBND tỉnh
và dự thảo nghị quyết về đề nghị ban hành Nghị quyết quy định hỗ trợ học phí đối
với trẻ mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh do ảnh hưởng của đại dịch
Covid-19 và làm việc trực tiếp với Sở Giáo dục và Đào tạo; Ban Văn hóa - Xã hội
HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

I. Về căn cứ pháp lý, sự cần thiết ban hành chính sách
Từ đầu năm đến nay, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài; ảnh

hưởng nghiêm trọng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh, đời sống người dân
gặp nhiều khó khăn.

Trong điều kiện năm học mới 2020-2021 đang diễn ra, cùng với việc thực hiện
chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo quy định của Trung
ương, việc UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành chính sách hỗ trợ học phí
cho đối với trẻ mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh là việc làm thực sự cần
thiết, đúng thẩm quyền theo quy định nhằm chia sẻ khó khăn với các gia đình và động
viên, khuyến khích cho học sinh các cấp học vượt khó, yên tâm đến trường học tập; góp
phần duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương, bảo đảm an sinh xã hội.

II. Về dự thảo nghị quyết
1. Đối tượng áp dụng
Theo đề án, UBND  tỉnh đề nghị đối tượng hỗ trợ là  trẻ mầm non, học sinh

THCS, THPT công lập, ngoài công lập trên địa bàn tỉnh thuộc các gia đình gặp khó
khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính
phủ và trẻ mầm non, học sinh là người DTTS ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc
biệt khó khăn được hưởng chính sách giảm học phí (50%, 70%) theo Nghị định 86/2015/
NĐ-CP của Chính phủ. 
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Tuy nhiên, qua theo dõi, giám sát tại các địa phương và các ngành liên quan,
đến nay việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 42 còn gặp
nhiều vướng mắc từ khâu xác định đối tượng đến khâu chi trả chế độ hỗ trợ. Riêng
nhóm đối tượng bị tác động lớn bởi dịch covid là người lao động, hộ kinh doanh,
doanh nghiệp còn trên 22.000 đối tượng đã có quyết định công nhận nhưng chưa
chi hỗ trợ và gần 12.000 đối tượng chưa có quyết định hỗ trợ. Như vậy, việc xác
định đối tượng hỗ trợ theo Nghị quyết 42 và triển khai việc hỗ trợ học phí ngay đầu
năm học 2020 - 2021 đang diễn ra là thiếu tính khả thi trong thực tế. Đồng thời,
hiện nay Trung ương và tỉnh đang tiếp tục xem xét bổ sung các đối tượng thuộc
nhóm lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm chịu tác động
trực tiếp của dịch  Covid-19 nhưng không thuộc diện hỗ trợ tại Nghị quyết 42, Quyết
định 15. Trong thực tế, học sinh là con em của nhóm đối tượng này hiện đang rất khó khăn
nhưng theo dự thảo nghị quyết UBND tỉnh trình không thuộc diện hỗ trợ là chưa hợp lý và
thiếu công bằng. 

Để chính sách hỗ trợ học phí của tỉnh đảm bảo tính nhân văn, công bằng, tránh
bỏ sót đối tượng và tạo sự đồng thuận cao trong xã hội trong thời điểm khó khăn, Ban
đề nghị hỗ trợ học phí cho tất cả trẻ mầm non và học sinh các cấp phổ thông trong và
ngoài công lập, học sinh tiểu học ngoài công lập, học sinh học chương trình giáo dục
thường xuyên cấp THPT trên địa bàn tỉnh.

2. Mức hỗ trợ
Ban đề nghị mức hỗ trợ như sau:
a) Đối với trẻ em mầm non, học sinh các trường THCS, THPT công lập, ngoài

công lập:  Thực hiện hỗ trợ bằng 100% mức học phí theo quy định tại Nghị quyết số
13/2016/NQ-HĐND ngày 19/7/2016 của HĐND tỉnh về mức thu học phí đối với cơ sở
giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 –
2021 (Nghị quyết 13).

b) Đối với học sinh tiểu học ngoài công lập: Theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP,
học sinh tiểu học ở các trường công lập không thu học phí, do vậy Nghị quyết 13/2016/
NQ-HĐND  cũng không quy định mức thu học phí đối với học sinh tiểu học. Tuy
nhiên, học sinh tiểu học ở các trường ngoài công lập vẫn phải nộp học phí. Để đảm bảo
tất cả học sinh trên địa bàn tỉnh đều được hỗ trợ học phí, Ban đề nghị hỗ trợ bằng 100%
mức học phí THCS trên địa bàn quy định tại Nghị quyết 13 của HĐND tỉnh.

c) Đối với học sinh học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT: Thực
hiện hỗ trợ bằng 100% mức học phí THPT trên địa bàn quy định tại Nghị quyết 13 của
HĐND tỉnh.

d) Không áp dụng cho các học sinh thuộc diện miễn và cấp bù 100% học phí theo
Nghị định 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị quyết  13/2017/NQ-HĐND của
HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững tỉnh Quảng Nam, giai
đoạn 2017 - 2021.

3. Thời gian và tổng kinh phí hỗ trợ
 Ban thống nhất thời gian hỗ trợ trong 4 tháng học kỳ I của năm học 2020-2021

như dự thảo UBND tỉnh trình, nếu với mức hỗ trợ 100% học phí cho tất cả các đối tượng
như Ban đề xuất nêu trên thì kinh phí khoảng hơn 35 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong điều kiện
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ngân sách tỉnh khó khăn, Ban đề nghị hỗ trợ học phí trong hai tháng 9 và 10 của năm học
2020-2021, với phương án này, tổng kinh phí hỗ trợ khoảng 20 tỷ đồng.

4. Về nguồn kinh phí thực hiện: Theo đề án, UBND tỉnh đề nghị thực hiện hỗ
trợ từ nguồn kinh phí UBND tỉnh đã cấp cho ngành và nguồn bổ sung năm 2020.
Để tạo thuận lợi trong quá trình tổ chức thực hiện, Ban đề nghị thực hiện hỗ trợ từ
nguồn ngân sách tỉnh.

5. Tổ chức thực hiện: Giao UBND tỉnh hướng dẫn thực hiện và hỗ trợ học phí
đảm bảo đúng đối tượng và quy định pháp luật hiện hành.

6. Về phần căn cứ pháp lý: Đề nghị bổ sung các văn bản liên quan vào phần
căn cứ pháp lý nghị quyết như sau:

- Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ
người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

- Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy
định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-
19.

- Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 19/7/2016 của HĐND tỉnh về mức thu
học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2016 - 2017
đến năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh.

 Kính trình kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa IX xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Các ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu khách mời;
- VP HĐND tỉnh: CPVP, CV;
- Lưu VT.

TM. BAN VĂN HÓA –XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN

#ChuKyLanhDao

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/quyet-dinh-15-2020-qd-ttg-ho-tro-nguoi-dan-gap-kho-khan-do-dich-covid19-441047.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-quyet-42-nq-cp-2020-bien-phap-ho-tro-nguoi-dan-gap-kho-khan-do-covid-19-439526.aspx
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