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BÁO CÁO 

GIẢI TRÌNH TIẾP THU Ý KIẾN THẨM ĐỊNH 

Về dự thảo Nghị quyết 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 

 

 Tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam tại Báo cáo số 

94/BC-STP ngày 21 tháng 6 năm 2021 đối với dự thảo Nghị quyết 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; Sở GDĐT báo cáo giải trình về việc tiếp thu ý kiến thẩm định 

như sau: 

I. Những nội dung đã tiếp thu và chỉnh sửa theo ý kiến thẩm định 

1. Về căn cứ ban hành văn bản 

Sở GDĐT thống nhất bổ sung Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020, đổng thời bỏ căn 

cứ 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 và 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. 

2. Dự thảo Nghị quyết 

a) Sở GDĐT đã tiếp thu và điều chỉnh dự thảo Nghị quyết theo góp ý của 

Sở Tư pháp, cụ thể điều chỉnh khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 3: 

Điều 3. Chính sách hỗ trợ 

1. Đối với trẻ mầm non được quy định tại khoản 1 Điều 2, Nghị quyết này, 

được hỗ trợ tiền ăn trưa bằng 160.000 đồng/trẻ/tháng; thời gian hỗ trợ tính theo 

số tháng học thực tế, nhưng không quá 9 tháng/năm học. 

2. Đối với học sinh phổ thông được quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 2, 

Nghị quyết này, được hỗ trợ tiền ăn bằng 300.000 đồng/học sinh/tháng, 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. 

3. Đối với học sinh, sinh viên được quy định tại khoản 4 Điều 2, Nghị 

quyết này, được hỗ trợ: 

b) Tại Điều 4 quy định về nguyên tắc thực hiện “Trong trường hợp có 

sự trùng lặp về đối tượng hưởng các chính sách được quy định tại Nghị quyết 
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này so với các văn bản quy phạm pháp luật khác đang thực hiện thì chỉ được 

hưởng theo mức hỗ trợ cao nhất”. 

Nội dung này Sở GDĐT đã tiếp thu theo góp ý ban đầu của Sở Tài chính 

tại Công văn số 1391/STC-NS ngày 28 tháng 5 năm 2021. 

4. Về ngôn ngữ, thể thức và kỹ thuật trình bày: Đã tiếp thu và điều 

chỉnh theo đúng quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 

2016 của Chính phủ. 

 II. Những nội dung khác 

Đối với dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Sở Tư pháp đề nghị Sở GDĐT 

điều chỉnh theo mẫu 03 - Phụ lục kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 

31 tháng 12 năm 2020, bổ sung các văn bản làm căn cứ ban hành Nghị quyết, 

nội dung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 50/2018/NQ-HĐND ngày 6 

tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh 

Nội dung này, Sở GDĐT tiếp thu điều chỉnh theo mẫu 03 - Phụ lục kèm 

theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020. Tuy nhiên, Sở 

GDĐT không thống nhất bổ sung vào dự thảo Tờ trình các văn bản làm căn cứ 

ban hành Nghị quyết, nội dung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 

50/2018/NQ-HĐND ngày 6 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh, vì đính kèm dự 

thảo Tờ trình của UBND tỉnh là 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, theo đó đã có 

đầy đủ nội dung cần thiết, tránh lặp lại nội dung. 

Sở Giáo dục và Đào tạo kính trình UBND tỉnh xem xét và cho ý kiến để 

dự thảo này sớm được thông qua và ban hành./.  


