
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH QUẢNG NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

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 

 

 (Thay thế Nghị quyết số 50/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh 

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) 
 

(Ban hành kèm theo Tờ trình số:              /TTr-UBND ngày   tháng   năm 2021) 

Phần thứ nhất 

SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 
 

I. Căn cứ pháp lý xây dựng Đề án 

- 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; 

 - Nghị định số 116/2016/NĐ-CP  ngày 18/7/2016 của Chính phủ Quy định 

chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn; 

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

chính sách phát triển giáo dục mầm non (thay thế Nghị định số 06/2018/NĐ-CP 

ngày 05/01/2018 của Chính phủ);  

 - 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; 

- 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; 

- 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; 

- 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 2018-2025”; 

- 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; 
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- Thông tư 12/2016/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 16/6/2016 của 

liên Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính 

hướng dẫn thực hiện chính sách nội trú quy định tại 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; 

- Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh về một số 

nhiệm vụ, giải pháp trong công tác tuyển sinh, đào tạo, sử dụng kinh phí đào tạo 

của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc tỉnh quản lý; 

- Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 19 tháng 4 năm 2017 của 

HĐND tỉnh Quảng Nam về chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững tỉnh 

Quảng Nam, giai đoạn 2017-2021; 

- Quyết định số 2511/QĐ-UBND ngày 13/7/2017 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về thực hiện chính sách thoát nghèo bền vững tỉnh Quảng Nam giai đoạn 

2017-2021; 

- Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của HĐND tỉnh về Quy 

định một số chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam. 

II. Kết quả thực hiện 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) 

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 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 nhằm mục đích hỗ trợ 

thêm cho học sinh ngoài chính sách của Trung ương quy định, đối tượng gồm: 

- Đối tượng là trẻ em mầm non là người dân tộc thiểu số đang theo học tại 

các cơ sở giáo dục không hưởng chế độ hỗ trợ tiền ăn trưa theo Nghị định 

06/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối 

với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non; chính sách hỗ trợ 

tiền ăn trưa bằng 10% mức lương cơ sở/trẻ/tháng; 

- Đối tượng học sinh phổ thông (không áp dụng đối với học sinh đang 

theo học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú). Chính sách hỗ trợ tiền ăn 

bằng 20% lương cơ sở/học sinh/tháng và hỗ trợ chi phí học tập với mức 120.000 

đồng/học sinh/năm học. 

- Đối tượng học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 

Chính sách hỗ trợ học bổng chính sách mỗi tháng bằng 100% mức tiền lương cơ 

sở/tháng/người; hỗ trợ mỗi năm một lần tiền đi lại từ nơi học về gia đình 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. 
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Có thể thấy rằng, chế độ chính sách được quy định tại Nghị quyết số 50 

rất nhân văn, mang lại hiệu quả to lớn, không những đối với học sinh và phụ 

huynh mà còn tác động lớn đối với chất lượng giáo dục miền núi. Với nguồn 

kinh phí hỗ trợ hằng tháng từ Nghị quyết tuy chưa nhiều, nhưng đã tác động 

đáng kể đối với việc học tập của học sinh, góp phần vào cải thiện chất lượng bữa 

ăn và giúp các em có kinh phí để mua sắm dụng cụ học tập. Nhờ có chế độ 

chính sách của tỉnh quan tâm hỗ trợ cho học sinh người dân tộc thiểu số nên 

trong thời gian qua chất lượng giáo dục miền núi nói chung và chất lượng của 

học sinh người dân tộc thiểu số nói riêng đã được nâng lên, hạn chế tình trạng 

học sinh bỏ học giữa chừng. 

Bảng 01: Kết quả thực hiện chế độ chính sách giai đoạn 2019-2021: 

ĐVT: Triệu đồng 

GIAI ĐOẠN 2019-2021 
Tổng 

cộng 

Mầm 

non 

Tiểu 

học 
THCS THPT TC CĐ 

1 Chính sách HS DTTS               

  Số HS DTTS (người) 54.202 3.200 34.957 13.872 2.164 5 4 

  KP hỗ trợ tiền ăn 113.612 3.576 75.062 30.287 4.687 0 0 

  KP hỗ trợ chi phí học tập 6.113 0 4.194 1.660 259 0 0 

  KP hỗ trợ học bổng 107 0 0 0 0 63 45 

  KP hỗ trợ đi lại 3 0 0 0 0 2 1 

  

Trong đó:  - KP đối tượng ở 

xã, thôn ĐBKK 3 0 0 0 0 2 1 

  - KP các đối tượng còn lại 0 0 0 0 0 0 0 

2 Chính sách HS khuyết tật               

  Số HS khuyết tật (người) 4.535 277 2.692 1.264 302 0 0 

  KP hỗ trợ tiền ăn 9.230 285 5.706 2.591 648 0 0 

  KP hỗ trợ chi phí học tập 500 0 316 150 34 0 0 

Tổng số đối tượng được thụ hưởng là 58.737 (bao gồm: học kỳ II năm học 

2018-2019, năm học 2019-2020 và học kỳ I năm học 2020-2021), trong đó 

DTTS là 54.202 đối tượng, khuyết tật không thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo 

4.335 đối tượng; với tổng kinh phí ước thực hiện 129.565 triệu đồng, (kinh phí 

hỗ trợ học trình độ cao đẳng, trung cấp thực hiện đến năm 2023). 

III. Tính cấp thiết phải xây dựng 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 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 GDNN trên địa bàn tỉnh. 

Để tiếp tục thực hiện chính sách này trong giai đoạn 2021-2026, cần thiết 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 tháng 6 năm 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, làm 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 quy định: 

Đối tượng được hưởng chính sách nội trú khi tham gia chương trình đào 

tạo trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

gồm: 

1. Người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật; 

2. Người tốt nghiệp trường phổ thông dân tộc nội trú; 

3. Người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc là người 

khuyết tật có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt 

khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo. 

Theo quy định trên, điều kiện để học sinh, sinh viên học trình độ cao 

đẳng, trung cấp được thụ hưởng chính sách tại Quyết định số 53 có nhiều ràng 

buộc, phạm vi áp dụng khá hạn hẹp. 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 
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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 HSSV là ngưởi dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh có điều kiện và an 

tâm tiếp tục theo học 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 phủ.  

Như vậy, với những phân tích nêu trên, việc xây dựng 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 là hết sức cần thiết. 

Phần thứ hai 

NỘI DUNG ĐỀ ÁN 

 

I. Cơ sở thực tiễn xây dựng Đề án 

Tổng số trẻ mầm non, học sinh phổ thông phân theo các đối tượng tại năm 

học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam thể hiện như sau: 

Bảng 02: Số trẻ mầm non, học sinh phổ thông phân theo các đối tượng 

và kinh phí thực hiện năm học 2020-2021.      

ĐVT: Triệu đồng 

TT Nội dung 
Tổng 

số 

Mầm 

non 

Tiểu 

học 
THCS THPT 

TC CĐ 

1 Người dân tộc thiểu số 

 

            

  Số người DTTS 19.168 1.539 11.862 4.950 808 5 4 

  KP hỗ trợ tiền ăn 48.698 1.936 31.563 13.103 2.096 0 0 

  KP hỗ trợ chi phí học tập 2.113 0 1.423 594 96 0 0 

  KP hỗ trợ học bổng 107 0 0 0 0 63 45 

  KP hỗ trợ đi lại 3 0 0 0 0 2 1 

  

Trong đó:  - KP đối tượng ở 

xã, thôn ĐBKK 3 0 0 0 0 2 1 

  

                 - KP các đối tượng 

còn lại 0 0 0 0 0 0 0 

2 Người khuyết tật 0             

  Số người khuyết tật 1.765 98 1.003 497 167     

  KP hỗ trợ tiền ăn 4.202 115 2.543 1.168 376     

  KP hỗ trợ chi phí học tập 197 0 119 60 18     

Tổng đối tượng thụ hưởng 20.933 1.637 12.865 5.447 975 5 4 

Tổng kinh phí 55.320 2.051 35.648 14.925 2.586 64 46 

Tổng số đối tượng được thụ hưởng trong năm 2020-2021 là 20.933 người 

(trong đó DTTS 19.168 người và khuyết tật 1.765 người); tổng số kinh phí 55.320 

triệu đồng (trong đó DTTS 50.921 triệu đồng và khuyết tật 4.399 triệu đồng). 
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 - Giai đoạn 2021-2025 tỉnh Quảng Nam 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. 

II. Nội dung Đề án 

1. Mục tiêu của Đề án 

Tiếp theo Nghị quyết số 50/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND 

tỉnh sẽ hết hiệu lực vào ngày 31/5/2021; nhằm hỗ trợ chế độ, chính sách cho trẻ 

mầm non, học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số; học sinh, sinh viên là 

người khuyết tật không thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo; từng bước nâng cao 

chất lượng giáo dục miền núi, hạn chế học sinh, sinh viên bỏ học và góp phần 

thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 25/4/2017 và Nghị quyết số 

06-NQ/TU ngày 04/5/2021 của Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm 

nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2026. 

2. Chế độ, chính sách hỗ trợ  

2.1. Trẻ em mầm non 

a) Đối tượng áp dụng 

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 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ 

quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non. 

b) Chế độ, chính sách hỗ trợ: 

- Hỗ trợ tiền ăn trưa bằng 160.000 đồng/trẻ/tháng (bằng mức quy định tại 

Nghị định 105/2020/NĐ-CP). 

- Thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế, nhưng không quá 9 

tháng/năm học. 

- Bình quân mức hỗ trợ mỗi năm học khoảng: 5,8 tỷ đồng. 

2.2. Học sinh phổ thông (không áp dụng đối với học sinh đang theo học 

tại các trường phổ thông dân tộc nội trú) 

 a) Đối tượng áp dụng: 

 - 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 quy định 

chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.  

 - 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. 
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 b) Chế độ, chính sách hỗ trợ: (bằng mức quy định tại Nghị quyết 50) 

 - Hỗ trợ tiền ăn bằng 300.000 đồng/học sinh/tháng (tương đương 20% mức 

lương cơ sở hiện nay)  

- Hỗ trợ chi phí học tập với mức 120.000 đồng/học sinh/năm học.  

- Thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế, nhưng không quá 9 

tháng/năm học. 

- Bình quân mức hỗ trợ mỗi năm học khoảng trên 41,1 tỷ đồng. 

Trường hợp học sinh phổ thông thuộc cả 02 đối tượng nêu trên thì chỉ được 

hưởng 01 mức theo quy định. 

2.3. Học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

a) 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. 

b) Chế độ, chính sách hỗ trợ: 

- Hỗ trợ học bổng chính sách mỗi tháng bằng 800.000 đồng/tháng/người 

(tương đương 50% mức tiền lương cơ sở hiện nay, bằng 66,6% mức quy định tại 

Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg).  

Thời gian hỗ trợ: trong một năm học, học bổng chính sách được cấp đủ 12 

tháng hoặc có thời gian học năm đầu, năm cuối không đủ 12 tháng thì học bổng 

chính sách được cấp theo số tháng thực học của năm đó. Đối với các chương 

trình đào tạo theo tín chỉ thì học học bổng chính sách được cấp theo thời gian 

đào tạo quy đổi nhưng không vượt quá thời gian đào tạo của ngành, nghề học và 

trình độ đào tạo tương đương theo hình thức niên chế. 

- Hỗ trợ mỗi năm một lần tiền đi lại từ nơi học về gia đình và ngược lại:  

+ Mức 300.000 đồng/năm/người (bằng mức quy định tại Nghị quyết 50) 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 (bằng mức quy định tại Nghị quyết 50) đối 

với các đối tượng còn lại. 

- Bình quân mức hỗ trợ mỗi năm học khoảng trên: 2,85 tỷ đồng. 

3. Nguyên tắc thực hiện chính sách 

Trong trường hợp có sự trùng lặp về đối tượng hưởng các chính sách này 

với các văn bản quy phạm pháp luật khác đang thực hiện thì chỉ được hưởng 

theo mức hỗ trợ cao nhất quy định tại các văn bản pháp luật. 

 

Phần thứ ba 

KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 
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Để thực hiện Đề án, UBND tỉnh bố trí ngân sách hằng năm để thực hiện 

các chế độ, chính sách đối với trẻ mầm non, học sinh phổ thông và học sinh, 

sinh viên học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp như sau: 

I. Thời gian triển khai thực hiện 

Đề án được thực hiện trong giai đoạn 2021-2026 (từ tháng 9/2021 đến hết 

tháng 5/2026). 

Năm học 2025-2026: thời gian hỗ trợ đối với trẻ mầm non và học sinh 

phổ thông kết thúc vào hết tháng 5/2026; đối với học sinh, sinh viên các trường 

trung cấp, cao đẳng kết thúc vào hết tháng 12/2021. 

Khi kết thúc thời gian thực hiện đề án, trong trường hợp cần thiết, Sở 

Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan 

tham mưu, trình UBND tỉnh quyết định kéo dài thời gian thực hiện đề án. 

II. Kinh phí và số lượng học sinh  

1. Số lượng học sinh 

Bảng 03: Số liệu học sinh hưởng chế độ của đề án giai đoạn 2021-2026 

STT Nội dung TỔNG 
2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

2025-

2026 

A B 1 3 4 5 6 7 

I 

Trẻ em mầm non, học 

sinh phổ thông là 

người DTTS 

85.645 16.091 16.614 17.147 17.543 18.250 

1 Mầm non 19.919 3.732 3.841 3.980 4.147 4.219 

2 Tiểu học 41.703 8.005 8.176 8.416 8.402 8.704 

3 THCS 20.073 3.599 3.826 3.974 4.171 4.503 

4 THPT 3.079 605 612 617 620 625 

5 Trung cấp nghề 755 128 137 138 175 177 

6 Cao đẳng nghề 116 22 22 22 28 22 

II 

Trẻ em mầm non, học 

sinh phổ là người 

khuyết tật không 

thuộc diện hộ nghèo, 

cận nghèo 

8.669 1.757 1.747 1.737 1.727 1.701 

1 Mầm non 510 106 98 100 103 103 

2 Tiểu học 4.635 948 936 929 923 899 

3 THCS 2.701 530 542 544 542 543 

4 THPT 793 167 165 158 153 150 

5 Trung cấp nghề 20 4 4 4 4 4 

6 Cao đẳng nghề 10 2 2 2 2 2 

III 
Tổng đối tượng được 

hưởng chính sách 
94.314 17.848 18.361 18.884 19.270 19.951 

1 Mầm non 20.429 3.838 3.939 4.080 4.250 4.322 

2 Tiểu học 46.338 8.953 9.112 9.345 9.325 9.603 

3 THCS 22.774 4.129 4.368 4.518 4.713 5.046 

4 THPT 3.872 772 777 775 773 775 
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STT Nội dung TỔNG 
2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

2025-

2026 

5 Trung cấp nghề 775 132 141 142 179 181 

6 Cao đẳng nghề 126 24 24 24 30 24 

Tổng số đối tượng được hưởng chính sách giai đoạn 2021-2026 là 94.314 

đối tượng; số trẻ mầm non và học sinh phổ thông được hưởng chính sách là  

93.413 học sinh, số học sinh trung cấp là 775 học sinh và sinh viên cao đẳng 126 

sinh viên. 

 2. Kinh phí thực hiện 

 Bảng 04: Khái toán kinh phí hỗ trợ tiền ăn, chi phí hỗ trợ học tập cho 

mỗi năm học (đối tượng là trẻ mầm non và học sinh phổ thông thuộc diện nêu trên) 

ĐVT: 1.000 đồng 

TT Cấp học 

Số trẻ 

MN, học 

sinh PT 

hưởng 

chế độ 

Kinh phí thực hiện hỗ trợ 

tiền ăn  

Kinh phí thực 

hiện hỗ trợ chi 

phí học tập  

Tổng kinh 

phí thực 

hiện (1.000 

đồng) 
Định 

mức 

Số 

tháng 
Thành tiền 

Định 

mức 

Thành 

tiền 

A B 1 2 3 4=1*2*3 5 6=1*5 7=4+6 

1 Mầm non 20.429 160 9 29.417.760     29.417.760 

2 Tiểu học 46.338 300 9 125.112.600 120 5.560.560 130.673.160 

3 THCS 22.774 300 9 61.489.800 120 2.732.880 64.222.680 

4 THPT 3.872 300 9 10.454.400 120 464.640 10.919.040 

Tổng cộng 93.413     226.474.560   8.758.080 235.232.640 

Bảng 05: Khái toán kinh phí hỗ trợ học sinh, sinh viên học tại các cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh cho mỗi năm học  

ĐVT: 1.000 đồng 

Trình độ/ 

Năm 

tuyển sinh 

Số 

lượng  

(người) 

Học bổng chính sách 

(800.000 

đ/người/tháng) 

Hỗ trợ đi lại 

Tổng 

cộng 

Số lượng 

Thành 

tiền 

Thời 

gian hỗ 

trợ 

(tháng) 

Số tiền 

Xã, thôn 

ĐBKK 

(300.000 

đ/ng/năm) 

Vùng 

khác 

(200.00 

đ/ng/năm) 

Trung cấp 775  11.414.400 194 581 308.025 11.722.425 

2021 132 24 2.534.400 33 99 59.400 2.593.800 

2022 141 24 2.707.200 35 106 63.450 2.770.650 

2023 142 24 2.726.400 36 106 63.900 2.790.300 

2024 179 18 2.577.600 45 134 80.550 2.658.150 

2025 181 6 868.800 45 136 40.725 909.525 

Cao đẳng 126  2.505.600 32 94 63.900 2.569.500 

2021 24 36 691.200 6 18 14.400 705.600 

2022 24 36 691.200 6 18 14.400 705.600 
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Trình độ/ 

Năm 

tuyển sinh 

Số 

lượng  

(người) 

Học bổng chính sách 

(800.000 

đ/người/tháng) 

Hỗ trợ đi lại 

Tổng 

cộng 

Số lượng 

Thành 

tiền 

Thời 

gian hỗ 

trợ 

(tháng) 

Số tiền 

Xã, thôn 

ĐBKK 

(300.000 

đ/ng/năm) 

Vùng 

khác 

(200.00 

đ/ng/năm) 

2023 24 30 576.000 6 18 14.400 590.400 

2024 30 18 432.000 8 22 13.500 445.500 

2025 24 6 115.200 6 18 7.200 122.400 

Tổng 901  13.920.000 226 675 371.925 14.291.925 

Tổng 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 

II. Nguồn kinh phí thực hiện 

Nguồn kinh phí thực hiện được trích từ nguồn ngân sách tỉnh. 

 

Phần thứ tư 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

1. Sở Giáo dục và Đào tạo  

a) Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, địa phương kiểm tra, đánh 

giá tình hình thực hiện chế độ chính sách. 

b) Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tham 

mưu UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí và hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng 

theo quy định. 

2. Sở Tài chính  

Chủ trì tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí và hướng dẫn các đơn 

vị thực hiện đúng theo quy định, hướng dẫn kiểm tra, giám sát việc chi các 

khoản hỗ trợ theo các quy định hiện hành của Nhà nước. 

3. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 

Chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện chính sách.  

4. UBND các huyện, thị xã, thành phố 

a) Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện các chính sách tại địa phương 

theo quy định; 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.  

b) Tổ chức thẩm định hồ sơ các đối tượng được hưởng chính sách theo 

phân cấp quản lý. 
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5. Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên 

quan trên địa bàn tỉnh Quảng Nam chịu trách nhiệm thực hiện chế độ, chính 

sách quy định tại Đề án này đúng đối tượng, công khai đến học sinh./. 

 

                                                           TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

                                                                   CHỦ TỊCH 


