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BÁO CÁO
GIẢI TRÌNH TIẾP THU Ý KIẾN THẨM ĐỊNH

Về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 
22/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng 

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

Tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam tại Báo cáo số 
241/BC-STP ngày 15 tháng 11 năm 2021 đối với dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về Quy định một số chính sách hỗ trợ phát 
triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Sở GDĐT báo cáo giải 
trình về việc tiếp thu ý kiến thẩm định, cụ thể như sau:

I. Những nội dung đã tiếp thu và chỉnh sửa theo ý kiến thẩm định
Sau khi xem xét báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 

241/BC-STP ngày 15 tháng 11 năm 2021, việc Sở Giáo dục và Đào tạo tham 
mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Quảng Nam về Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục 
mầm non trên địa bàn tỉnh Quảng Nam là cần thiết, đúng thẩm quyền và đảm 
bảo theo quy định của pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, có một số nội dung theo 
thẩm định của Sở Tư pháp cần điều chỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tiếp thu và 
chỉnh sửa, cụ thể như sau:

1. Về nội dung dự thảo văn bản
Sở GDĐT tiếp thu và bổ sung vào dự thảo Nghị quyết nội dung sửa đổi, 

bổ sung Điều 4 Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam, cụ thể như sau:

3. Sửa đổi Điều 4 như sau:
“Điều 4. Kinh phí thực hiện
1. Ngân sách Trung ương: Khoảng 2,5 tỷ đồng/năm .
2. Ngân sách tỉnh: Khoảng 15 tỷ đồng/năm. Từ năm thứ hai trở đi: 

Khoảng 12 tỷ.
2. 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, và viết lại bố cục Điều 1 dự thảo Nghị quyết theo góp ý 
của Sở Tư pháp.

II. Những nội dung cần giải trình
1. Nội dung dự thảo Nghị quyết
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Sở Tư pháp đề nghị nghiên cứu lại nội dung: “Số dư từ 15 trẻ em trở lên 
được tính thêm một lần mức hỗ trợ…”cho phù hợp với quy định tại Nghị định số 
105/2020/NĐ-CP “số dư từ 20 trẻ em trở lên được tính thêm một lần mức hỗ 
trợ”.

Về nội dung này, Sở GDĐT vẫn giữ nguyên nội dung dự thảo “Hỗ trợ 01 
nhân viên nấu ăn bằng mức lương tối thiểu vùng/tháng/45 trẻ em. Số dư từ 15 trẻ 
em trở lên được tính thêm một lần mức hỗ trợ, mỗi cơ sở giáo dục mầm non được 
hỗ trợ không quá 5 lần/tháng, nhưng không quá 9 tháng/năm học (tính theo số 
tháng tổ chức nấu ăn thực tế). Đối với các cơ sở giáo dục mầm non công lập không 
đủ số lượng 45 trẻ theo quy định nhưng có số lượng từ 15 đến dưới 45 trẻ thì được 
tính 01 nhân viên nấu ăn”, và giải trình, cụ thể như sau: 

Thứ nhất, để đảm bảo tính thống nhất trong việc thực hiện chính sách địa 
phương trong phạm vi toàn tỉnh Quảng Nam.

Theo quy định tại Điểm d, khoản 2, Điều 5, 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: “Trường hợp trường phổ thông dân tộc 
bán trú tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh được hỗ trợ kinh phí phục vụ việc 
nấu ăn cho học sinh theo định mức khoán kinh phí tối thiểu bằng 135% mức 
lương cơ sở/01 tháng/30 học sinh, số dư từ 15 học sinh trở lên được tính thêm 
một lần định mức; nhưng mỗi trường chỉ được hưởng không quá 05 lần định 
mức nêu trên/01 tháng và không quá 9 tháng/01 năm”. Theo đó, Sở GDĐT đã 
tham mưu UBND tỉnh ban hành Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND ngày 
08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam, và dự kiến tham mưu 
UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 
39/2016/NQ-HĐND với quy định định mức nấu ăn: “

“1. Định mức nhân viên nấu ăn
a) Đối với trường phổ thông dân tộc bán trú
Trường phổ thông dân tộc bán trú tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh 

được hỗ trợ kinh phí phục vụ nấu ăn theo định mức: 30 học sinh/01 nhân viên 
nấu ăn; số dư từ 15 học sinh trở lên được tính thêm một nhân viên và không quá 
9 tháng/1năm. 

b) Đối với trường phổ thông
Trường phổ thông có tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh được hỗ trợ 

kinh phí phục vụ việc nấu ăn theo định mức: 35 học sinh/01 nhân viên nấu ăn; 
số dư từ 15 học sinh trở lên được tính thêm một nhân viên và không quá 9 
tháng/1 năm”.

Thứ hai, theo góp ý của các đơn vị huyện miền núi cao như Nam Trà My, 
Tây Giang, Bắc Trà My…ở những huyện này có rất nhiều điểm trường mầm 
non nhỏ lẻ, nhiều trường có số trẻ bán trú chưa đến 20 trẻ nhưng vẫn có tổ chức 
nấu ăn tập trung (số lượng không nhiều), nên cần thiết phải có chính sách để hỗ 
trợ cho những điểm trường mầm non nhỏ lẻ đó, và nội dung này đã được đồng 
chí Trần Văn Tân thống nhất tại cuộc họp ngày 29 tháng 10 năm 2021.
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Trên đây là báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp Về 
dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 
22/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về 
Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam. Sở GDĐT kính trình UBND tỉnh xem xét và cho ý kiến để dự thảo 
này sớm được thông qua và ban hành./.
Nơi nhận :
 -UBND tỉnh (để báo cáo);
- Sở Tư pháp (để phối hợp);                                                                                 
- Lưu VT, VP.

               GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
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