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BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh về Tờ trình, Dự thảo
nghị quyết “Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục
mầm non trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”.

Qua xem xét Tờ trình số 1781/TTr-UBND ngày 01/4/2021 của UBND tỉnh
về đề nghị ban hành Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển giáo
dục mầm non trên địa bàn tỉnh và làm việc trực tiếp với Sở Giáo dục và Đào tạo,
các ngành liên quan; Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra
như sau:
Căn cứ các quy định pháp luật liên quan, việc UBND tỉnh trình HĐND tỉnh
xem xét, quyết định một số chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non trên địa
bàn tỉnh là cần thiết và đúng thẩm quyền theo quy định Luật Ngân sách nhà nước
năm 2015, Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ về chính
sách phát triển giáo dục mầm non (Nghị định 105).
Về nội dung dự thảo Nghị quyết, Ban Văn hóa – Xã hội cơ bản thống nhất
phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, chính sách hỗ trợ, kinh phí thực hiện như
dự thảo nghị quyết. Đồng thời, Ban đề nghị bổ sung một số nội dung sau:
- Bổ sung khoản 4 Điều 2 đối tượng áp dụng tại dự thảo nghị quyết:
4. “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 theo quy định tại khoản 2, 3 Điều 4 Nghị
định 105”.
- Bổ sung khoản 4 Điều 3 dự thảo nghị quyết: Đề nghị nêu cụ thể Ngân
sách Trung ương hỗ trợ 2.400.000đ/tháng/45 trẻ, Ngân sách tỉnh hỗ trợ
580.000đ/ tháng/45 trẻ.
- Về kinh phí thực hiện: Ban đề nghị trong dự thảo nghị quyết chỉ nêu 02
nguồn: Ngân sách Trung ương và Ngân sách tỉnh theo đúng quy định hiện hành.
Ngoài ra, Ban đề nghị UBND tỉnh quan tâm vấn đề sau: Năm học 2020 2021, Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 19/7/2016 của HĐND tỉnh về mức
thu học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học
2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh hết hiệu lực thi hành. Để
kịp thời có quy định mới về mức thu học phí áp dụng cho năm học 2021 - 2022 trở
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đi, theo quy định tại điểm b, khoản 6 Điều 99 của Luật Giáo dục, đề nghị UBND
tỉnh trình HĐND tỉnh mức thu học phí cụ thể, các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ
trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập theo thẩm
quyền quản lý nhà nước về giáo dục. Đồng thời kết hợp quy định tại điểm 3, Điều
6 Nghị định 105 trình HĐND tỉnh quy định khung giá và mức giá dịch vụ cụ thể
đối với cơ sở giáo dục mầm non công lập được thực hiện một số dịch vụ sự nghiệp
công không sử dụng ngân sách nhà nước bao gồm dịch vụ bán trú, dịch vụ giáo
dục mầm non ngoài giờ, dịch vụ đưa đón đón trẻ.
Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về Tờ trình
và Dự thảo nghị quyết. Kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- TT HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Các ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh
- Đại biểu khách mời;
- CPVP, CV;
- Lưu VT, TH .
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