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#SoKyHieuVanBan
V/v góp ý dự thảo Đề án hỗ trợ học phí
đối 
với trẻ mầm non và học sinh phổ thông
trên  địa  bàn  tỉnh  Quảng  Nam  do  ảnh
hưởng của  đại dịch Covid-19

#DiaDiemNgayBanHanh

 Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 1452/SGDĐT-VP
ngày 28/8/2020 về việc góp ý Đề án hỗ trợ họ phí đối với trẻ mầm non và học sinh
phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Sau
khi nghiên cứu dự thảo Đề án, Sở Tư pháp có ý kiến như sau:

1. Thẩm quyền ban hành
Hiện nay chưa có văn bản quy phạm pháp luật nào của Trung ương quy định

cụ thể về thẩm quyền của HĐND tỉnh 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.  Do đó, Sở
Giáo dục và Đào tạo căn cứ khoản 9, Điều 30 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;
khoản 3, Điều 21 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 để tham mưu
UBND xây dựng dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh xem xét quyết định. Trình tự,
thủ tục xây dựng, ban hành Nghị quyết thực hiện theo Luật Ban hành văn bản QPPL
và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ.

Dự thảo Nghị  quyết  chưa có trong Chương trình công tác năm 2020 của
UBND tỉnh (Quyết định số 144/QĐ-UBND ngày 14/01/2020). 

2. Nội dung dự thảo Đề án
Tại dự thảo Đề án, Sở Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra 03 phương án để hỗ trợ

học phí. Sở Tư pháp nhận thấy phương án hai là phù hợp: “Hỗ trợ 100% học phí
trong 4 tháng học lỳ 1 (tháng 9, 10, 11, 12/2020) của năm học 2020-2021 theo mức
thu học phí công lập năm học 2020-2021 đối với trẻ mầm non, học sinh THCS,
THPT công lập, ngoài công lập tại 06 huyện, thị xã, thành phố thực hiện cách ly xã
hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ
và hỗ trợ 50% học phí trong 4 tháng học kỳ 1(tháng 9, 10, 11, 12/2020) của năm
học 2020-2021 theo mức thu học phí công lập năm học 2020-2021 đối với trẻ em
mầm non, học sinh THCS, THPT công lập, ngoài công lập của các huyện, thị xã,
thành phố còn lại.”.

Kính gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp./.
                                                    
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, XDKTVB&TDTHPL

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Quảng Nam, ngày 01 tháng 9 năm 2020Số: 1411/STP-XDKTVBQPPL&TDTHPL



#ChuKyLanhDao
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