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BÁO CÁO TÓM TẮT 

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 

Hiện nay, 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.  

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. 

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. 

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 
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chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp quy 

định 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 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.  

Nội dung Đề án, cụ thể như sau: 

1. Chế độ, chính sách hỗ trợ  

1.1. 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), tính theo số tháng học thực tế, nhưng không 

quá 9 tháng/năm học. 

1.2. 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. 

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

1.3. 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. 

2. 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. 

III. 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 
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