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ĐỀ ÁN 

Bổ sung Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của  

Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về Quy định một số chính sách 

 hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

 (Ban hành kèm theo Tờ trình số:          /TTr-UBND ngày     tháng      năm 2022) 

           

Phần thứ nhất 

CƠ SỞ PHÁP LÝ, THỰC TRẠNG VÀ TÍNH CẤP THIẾT 

 

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019; 

- Quyết định số 1677/QĐ-TTg ngày 03/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Đề án "Phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025"; 

- Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định 

Chính sách phát triển giáo dục mầm non; 

- Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về Thông tư ban hành Điều lệ Trường mầm non; 

- Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BGDĐT ngày 18/6/2018 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về Thông tư ban hành quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư 

thục;  

- Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Quảng Nam về Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non 

trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;  

- Quyết định số 1321/QĐ-UBND ngày 17/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Quảng Nam về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển 

giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; 

- Nghị quyết số 29/NQ-HĐND, ngày 19/4/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Quảng Nam về Nghị quyết kỳ họp thứ 23, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX; 

- Kế hoạch số 4448/KH-UBND ngày 05/8/2020 về Kế hoạch phát triển Giáo 

dục mầm non trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

II. THỰC TRẠNG 

- Toàn tỉnh hiện có 11 khu công nghiệp với khoảng hơn 53.000 lao động và 

58 cụm công nghiệp với khoảng hơn 30.000 người lao động. Số trẻ mầm non đang 

học tại các cơ sở giáo dục mầm non là con công nhân người lao động đang làm việc 

tại các cụm công nghiệp là 3.951 trẻ, trong đó có 3.023 trẻ đang học tại các cơ sở 
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giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền 

cấp phép thành lập và hoạt động theo đúng quy định 

1. Về phát triển quy mô trường, lớp, học sinh (thời điểm tháng 10/2021):  

+ Trường: toàn tỉnh có 287 trường mầm non, mẫu giáo (trong đó có 226 

trường công lập và 61 trường ngoài công lập). Riêng trường mầm non, mẫu giáo 

ngoài công lập đóng trên địa bàn có cụm công nghiệp là 09 trường.   

+ Nhóm, lớp: có 3.528 nhóm, lớp mầm non, trong đó có 1.375 nhóm lớp độc 

lập tư thục. Riêng cơ sở GDMN dân lập tư thục đóng trên địa bàn có cụm công 

nghiệp là 126 nhóm, lớp. 

+ Trẻ: tỷ lệ trẻ mẫu giáo ra lớp 90,1% (công lập 82,6%, ngoài công lập 

17,4%). Trẻ mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại các cụm công 

nghiệp đang theo học tại các cơ sở GDMN trên địa bàn tỉnh là: 3.951 trẻ (trong đó, 

trẻ học tại cơ sở GDMN công lập: 928 trẻ; học tại cơ sở GDMN ngoài công lập: 

3.023 trẻ; riêng trẻ đang học tại các cơ sở GDMN dân lập tư thục đóng trên địa bàn 

có cụm công nghiệp là 1.827 trẻ).  

2. Chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục 

Số nhóm lớp có tổ chức ăn bán trú: 3.308, tỷ lệ 93,4% (công lập: 1.933/2.153 

nhóm lớp, tỷ lệ 90,7%; ngoài công lập: 1.375/1.375 nhóm lớp, tỷ lệ 100%);  

Số trẻ mầm non được ăn bán trú tại trường: 74.112/80.202 trẻ, tỷ lệ 92,4% 

(công lập: 51.345/57.435 trẻ, tỷ lệ 89,4%; ngoài công lập: 22.767/22.767 trẻ, tỷ lệ 

100%). Trong đó trẻ nhà trẻ: 11.610/11.610 trẻ, tỷ lệ 100%; trẻ mẫu giáo: 

62.052/68.592 trẻ, tỷ lệ 91,1%. 

3. Đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên 

Tổng số cán bộ, giáo viên và nhân viên (CB, GV, NV): 9.422 người, trong đó:  

- Cán bộ quản lý: 650 người; 

- Giáo viên mầm non: 6.288 người; trong đó GVMN đang làm việc tại cơ sở 

giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có cụm công nghiệp là 275 người (giáo 

viên mầm non có đủ điều kiện thụ hưởng chính sách theo Đề án này là 196 người).  

4. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết 22/2021/NQ-HĐND ngày 

19/4/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ phát 

triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh 

Thực hiện Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy 

định chính sách phát triển giáo dục mầm non; ngày 19/4/2021, Hội đồng nhân dân 

tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND quy định một số chính sách hỗ 

trợ phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; trong đó có hỗ trợ 

cho cơ sở giáo dục mầm non công lập ở xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 

khăn, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo, xã thuộc vùng khó 

khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ được ngân sách nhà nước hỗ trợ tổ 

chức nấu ăn cho trẻ em; cụ thể: hỗ trợ 2.980.000 đồng/tháng/45 trẻ em (trong đó: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-105-2020-nd-cp-quy-dinh-chinh-sach-phat-trien-giao-duc-mam-non-452005.aspx
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Ngân sách Trung ương hỗ trợ 2.400.000 đồng/tháng/45 trẻ, Ngân sách tỉnh hỗ trợ 

580.000 đồng/tháng/45 trẻ). Số dư từ 20 trẻ em trở lên được tính thêm một lần mức 

hỗ trợ, mỗi cơ sở giáo dục mầm non được hỗ trợ không quá 5 lần/tháng, nhưng không 

quá 9 tháng/năm học (tính theo số tháng tổ chức nấu ăn thực tế).  

Hiện nay, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng với các địa phương đang tiến hành 

triển khai thực hiện các chính sách theo quy định tại Nghị định số 105/2020/NĐ-

CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ và Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND ngày 

19/4/2021của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển 

giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh.  

Theo số liệu thống kê đến cuối năm học 2020 – 2021 việc hỗ trợ cho cơ sở 

giáo dục mầm non công lập ở xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã 

đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo, xã thuộc vùng khó khăn theo 

quy định của Thủ tướng Chính phủ được ngân sách nhà nước hỗ trợ tổ chức nấu ăn 

cho trẻ em như sau (có Phụ lục 1 đính kèm): 

* Số trường thực hiện: 35 trường với tổng số 5.800 trẻ ăn bán trú tại trường. 

* Nhân viên hợp đồng nấu ăn: 113 người. 

* Kinh phí thực hiện: 3.030.660.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ không trăm ba 

mươi triệu sáu trăm sáu mươi nghìn đồng y) 

Trong đó: 

- Kinh phí Trung ương: 2.440.800.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, bốn trăm bốn 

mươi triệu, tám trăm nghìn đồng y). 

- Kinh phí tỉnh: 589.860.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm tám mươi chín triệu, 

tám trăm sáu mươi nghìn đồng y). 

III. TÍNH CẤP THIẾT CỦA VIỆC XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên, tạo nền tảng và là giai đoạn vàng để 

phát triển thể chất, tình cảm, trí tuệ và thẩm mỹ cho trẻ, hình thành những yếu tố đầu 

tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em vào lớp một; tạo điều kiện thuận lợi cho cha 

mẹ trẻ yên tâm tham gia lao động, sản xuất và phát triển kinh tế gia đình; góp phần 

thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế- xã hội của tỉnh nhà.  

Trong những năm qua, công tác phát triển giáo dục mầm non đã được các cấp, các 

ngành đặc biệt quan tâm. Ngày 19/4/2021, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 

22/2021/NQ-HĐND về Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non 

trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ đối với trẻ mầm 

non là con công  nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp; giáo viên mầm 

non làm việc  tại các cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công 

nghiệp; cơ sở giáo dục mầm non ở xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã 

đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo, xã thuộc vùng khó khăn theo 

quy định của Thủ tướng Chính phủ và cơ sở giáo dục mầm non ở địa bàn có khu 

công  nghiệp thuộc loại hình dân lập, tư thục đã được cấp có thẩm quyền cấp phép 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-105-2020-nd-cp-quy-dinh-chinh-sach-phat-trien-giao-duc-mam-non-452005.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-105-2020-nd-cp-quy-dinh-chinh-sach-phat-trien-giao-duc-mam-non-452005.aspx
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thành  lập theo đúng quy định có từ 30% trẻ em là con công nhân, người lao động 

làm  việc tại khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.  

Tuy nhiên, khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND ngày 

19/4/2021 của HĐND tỉnh còn gặp vướng mắc, khó khăn cần đề xuất sửa đổi bổ sung: 

Để đảm bảo sự bình đẳng trong giáo dục mầm non tại các khu công nghiệp và 

cụm công nghiệp; cần phải ban hành chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non 

tại các cụm công nghiệp nhằm góp phần trong việc nâng cao tỷ lệ huy động trẻ mầm 

non ra lớp, nâng cao chất lượng chăm sóc dinh dưỡng và giáo dục trẻ, trong đó có 

các nhóm trẻ độc lập tư thục có chất lượng, bảo đảm sự công bằng trong thụ hưởng 

cho mọi trẻ em, giáo viên và cơ sở giáo dục mầm non. 

Phần thứ hai 

NỘI DUNG ĐỀ ÁN 

I. MỤC TIÊU  

 Việc xây dựng đề án góp phần quan trọng trong việc nâng cao tỷ lệ huy động 

trẻ mầm non ra lớp ở địa bàn có cụm công nghiệp, nâng cao chất lượng chăm sóc dinh 

dưỡng và giáo dục trẻ, đáp ứng nhu cầu chăm sóc giáo dục cho trẻ mầm non trên địa 

bàn tỉnh. Góp phần đảm bảo công bằng trong việc tiếp cận dịch vụ giáo dục giữa trẻ 

ở vùng khu công nghiệp và cụm công nghiệp; giảm gánh nặng tài chính đối với cha 

mẹ trẻ là công nhân, người lao động đang làm việc tại các cụm công nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Quảng Nam.  

II. NỘI DUNG ĐỀ ÁN  

Đề nghị bổ sung Nghị quyết 22/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam: 

Bổ sung cụm từ “cụm công nghiệp” vào sau cụm từ “khu công nghiệp” thành 

cụm từ “khu công nghiệp, cụm công nghiệp” trong toàn bộ Nghị quyết số 

22/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam về Quy định một 

số chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Quảng Nam vì đối 

tượng áp dụng, chính sách hỗ trợ, mức hỗ trợ tại các cụm công nghiệp giữ nguyên 

như phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và chính sách hỗ trợ đã được quy định tại 

khu công nghiệp.  

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ CHÍNH SÁCH ÁP DỤNG 

1. Đối với trẻ em  

Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc 

tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp 

a. Đối tượng áp dụng 

Trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ và mẫu giáo đang học tại các cơ sở giáo dục mầm 

non thuộc loại hình dân lập, tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành 

lập và hoạt động theo đúng quy định, có cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi 
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dưỡng trẻ em là công nhân, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp, 

cụm công nghiệp được doanh nghiệp ký hợp đồng lao động theo quy định. 

b. Chính sách trợ cấp: 160.000 đồng/trẻ/tháng (một trăm sáu mươi nghìn đồng 

một tháng).  

c. Thời gian trợ cấp: tính theo số tháng học thực tế, nhưng không quá 9 

tháng/năm học. 

d. Dự kiến tổng kinh phí trợ cấp cho 01 năm học: 8.520.480.000 đồng (Kèm 

phụ lục 04), trong đó: 

+ Khu công nghiệp:  4.167.360.000 đồng; 

+ Cụm công nghiệp: 4.353.120.000 đồng. 

2. Đối với giáo viên mầm non  

2.1. Giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư 

thục ở địa bàn có khu công nghiệp, cụm công nghiệp 

a. Đối tượng áp dụng 

Giáo viên mầm non đang làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình 

dân lập, tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động 

theo quy định ở địa bàn có khu công nghiệp, cụm công nghiệp bảo đảm những điều 

kiện sau: 

- Có trình độ chuẩn đào tạo chức danh giáo viên mầm non theo quy định; 

- Có hợp đồng lao động với người đại diện theo pháp luật của cơ sở giáo dục 

mầm non dân lập, tư thục; 

- Trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ tại nhóm trẻ/lớp mẫu giáo có từ 30% trẻ em 

là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp. 

b. Chính sách hỗ trợ: 800.000 đồng/tháng (tám trăm ngàn đồng một tháng). 

c. Thời gian hỗ trợ: tính theo số tháng dạy thực tế trong năm học. 

d. Dự kiến kinh phí hỗ trợ cho 01 năm học: 1.591.200.000 đồng (Kèm phụ lục 

04), trong đó: 

+ Khu công nghiệp:     180.000.000 đồng; 

+ Cụm công nghiệp: 1.411.200.000 đồng. 

2.2. Hỗ trợ tài liệu và chi phí tập huấn đối với giáo viên mầm non dân lập, 

tư thục 

a. Đối tượng áp dụng 

Giáo viên mầm non (bao gồm cả hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, chủ nhóm, tổ 

trưởng chuyên môn) đang làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục 

đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo quy định. 

  b. Nội dung chính sách 
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Giáo viên mầm non theo quy định tại khoản 1 Điều này được Nhà nước hỗ trợ 

tài liệu và chi phí tập huấn khi tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chuyên 

môn nghiệp vụ. Mức hỗ trợ của ngân sách thực hiện theo mức hỗ trợ đối với giáo 

viên công lập có cùng trình độ tham gia tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ 

theo quy định.  

c. Thời gian hỗ trợ: theo thực tế mỗi năm học 

d. Dự kiến kinh phí hỗ trợ cho 01 năm học: 422.460.000 đồng (Kèm phụ lục 05). 

3. Cơ sở giáo dục mầm non 

3.1. Hỗ trợ kinh phí tổ chức nấu ăn cho cơ sở giáo dục mầm non  

a. Đối tượng áp dụng 

Cơ sở giáo dục mầm non công lập ở xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt 

khó khăn, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo, xã thuộc vùng khó 

khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. 

b. Chính sách hỗ trợ kinh phí tổ chức nấu ăn cho trẻ:  

- Mức hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết 21/2021/NQ-HĐND: 2.980.000 

đồng/01 tháng/45 trẻ em, số dư từ 20 trẻ em trở lên được tính thêm một lần mức 

hỗ trợ. 

 c. Thời gian hỗ trợ: tính theo số tháng tổ chức nấu ăn thực tế, nhưng không quá 

9 tháng/năm học. 

d. Dự kiến kinh phí hỗ trợ cho 01 năm học: 3.030.660.000 đồng (bao gồm ngân 

sách Trung ương và ngân sách địa phương, Kèm phụ lục 03). 

So với lúc làm Đề án vào thời điểm giữa năm 2020 và đến cuối năm 2021 đã 

giảm 12 trường/16 xã, do một số xã đã thoát khỏi xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo, xã thuộc vùng khó 

khăn theo quy định của Chính phủ; bên cạnh đó giảm 47 nhân viên nấu ăn.  

3.2. Hỗ trợ kinh phí mua sắm đồ dùng dạy học, đồ chơi cho trẻ và cơ sở 

vật chất cho cơ sở giáo dục mầm non độc lập thuộc loại hình dân lập, tư thục ở 

địa bàn có khu công nghiệp, cụm công nghiệp  

a. Đối tượng áp dụng 

Cơ sở giáo dục mầm non độc lập ở địa bàn có khu công nghiệp thuộc loại hình 

dân lập, tư thục đã được cấp có thẩm quyền cấp phép thành lập theo đúng quy định 

có từ 30% trẻ em là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp, 

cụm công nghiệp. 

b. Chính sách hỗ trợ: 20.000.000 đồng/01 cơ sở giáo dục mầm non. 

c. Thời gian hỗ trợ: hỗ trợ 1 lần/01 năm học 

d. Dự kiến tổng kinh phí hỗ trợ cho 01 năm: 2.840.000.000 đồng (Kèm phụ lục 

03), trong đó: 
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+ Khu công nghiệp:    940.000.000 đồng; 

+ Cụm công nghiệp: 1.900.000.000 đồng. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Dự kiến tổng kinh phí (tính cả Nghị quyết số 22/2021/HDND) để thực hiện các 

chính sách phát triển giáo dục mầm non năm đầu tiên khoảng: 16.404.800.000 đồng; 

trong đó: Ngân sách Trung ương: 2.440.800.000 đồng, ngân sách tỉnh: 13.964.000.000 

đồng. (Phụ lục 1)  

- Ngân sách tỉnh đảm bảo kinh phí thực hiện: 

+ Hỗ trợ đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục ở địa bàn có 

khu công nghiệp, cụm công nghiệp (Dự kiến: 2.840.000.000 đồng/năm). 

+ Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc 

tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp; (Dự kiến: 8.520.480.000 đồng/năm). 

+ Hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân 

lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp; (Dự kiến: 1.591.200.000 đồng/năm). 

+ Kinh phí hỗ trợ cho nhân viên nấu ăn theo Nghị quyết 22/2021/NQ-HĐND, 

mỗi năm dao động từ 600.000.000 đồng đến 700.000.000 đồng.  

+ Hỗ trợ tài liệu và chi phí tập huấn đối với giáo viên mầm non dân lập, tư thục: 

422.460.000 đồng/năm. 

- Từ năm thứ hai ngân sách tỉnh hỗ trợ chế độ chính sách khoảng 11.124.000.000 

đồng. 

(Ghi chú: Theo Nghị quyết 22/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh thì: Ngân sách Trung ương khoảng 3,4 tỷ đồng/năm; ngân sách tỉnh 

khoảng 07 tỷ đồng/ năm, từ năm thứ hai trở đi khoảng 5,5 tỷ đồng/năm). 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Giáo dục và Đào tạo 

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các ngành, đơn vị, địa phương liên quan 

hướng dẫn quy trình thực hiện và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn kinh 

phí thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Quảng 

Nam theo Đề án này. 

2. Sở Tài chính 

Chủ trì xây dựng dự toán ngân sách hàng năm, báo cáo Hội đồng nhân dân cấp 

tỉnh để quyết định các giải pháp bảo đảm cân đối nguồn lực tài chính cho thực hiện 

chính sách tại địa phương; tổ chức kiểm tra, thanh tra, kiểm toán đối với quá trình 

chấp hành dự toán và quyết toán ngân sách của các đơn vị dự toán trực thuộc theo 

đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và các văn bản hướng 

dẫn hiện hành.  

Bảo đảm kinh phí thực hiện chính sách quy định về phân cấp ngân sách hiện hành. 
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3. Đối với Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố 

Chỉ đạo các ngành, các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn huyện hằng năm 

rà soát, hướng dẫn các đối tượng được hưởng chính sách làm hồ sơ; tổ chức, rà soát, 

thẩm định, phê duyệt, cấp phát đúng danh sách các đối tượng được hưởng chính sách 

theo phân cấp quản lý. 

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện và báo cáo tình hình thực hiện định kỳ hằng 

năm với Sở Giáo dục và Đào tạo, các Sở ngành liên quan.  
 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 


