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TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Đề án và 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 về Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục 

mầm non trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

                   Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015, 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18/6/2020; UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh khóa X, kỳ họp thứ năm (kỳ 
họp chuyên đề) thông qua Đề án và 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 về Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non trên 
địa bàn tỉnh Quảng Nam, cụ thể như sau:

I. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết
Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên, tạo nền tảng và là giai đoạn vàng để 

phát triển thể chất, tình cảm, trí tuệ và thẩm mỹ cho trẻ, hình thành những yếu tố đầu 
tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em vào lớp 1; tạo điều kiện thuận lợi cho cha mẹ 
trẻ yên tâm tham gia lao động, sản xuất và phát triển kinh tế gia đình; góp phần thực 
hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. 

Trong những năm qua, công tác phát triển giáo dục mầm non đã được các cấp, 
các ngành đặc biệt quan tâm. Ngày 19/4/2021, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 
22/2021/NQ-HĐND về Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm 
non trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ đối với 
trẻ mầm non là con công  nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp; giáo 
viên mầm non làm việc  tại các cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có 
khu công nghiệp; cơ sở giáo dục mầm non 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 và cơ sở giáo dục mầm non ở địa bàn 
có khu công nghiệp thuộc loại hình dân lập, tư thục đã được cấp có thẩm quyền cấp 
phép thành lập theo đúng quy định có từ 30% trẻ em là con công nhân, người lao động 
làm việc tại khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Tuy nhiên, khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND ngày 
19/4/2021 của HĐND tỉnh phát sinh vướng mắc, khó khăn cần đề xuất sửa đổi, 
bổ sung, cụ thể:

1. Để đảm bảo sự bình đẳng trong giáo dục mầm non tại các khu công 
nghiệp và cụm công nghiệp; cần phải ban hành chính sách hỗ trợ phát triển giáo 
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dục mầm non tại các cụm công nghiệp nhằm góp phần nâng cao tỷ lệ huy động 
trẻ mầm non ra lớp, nâng cao chất lượng chăm sóc dinh dưỡng và giáo dục trẻ, 
trong đó có các nhóm trẻ độc lập tư thục có chất lượng, bảo đảm sự công bằng 
trong thụ hưởng cho mọi trẻ em, giáo viên và cơ sở giáo dục mầm non.

2. Việc hỗ trợ nấu ăn cho cơ sở giáo dục mầm non 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 với mức: 2.980.000 
đồng/tháng/45 trẻ em là chưa phù hợp. Vì phải quy đổi từ định mức hỗ trợ này 
sang số lượng nhân viên nấu ăn thì các cơ sở giáo dục mầm non mới hợp đồng 
được người lao động cụ thể; mà đã hợp đồng lao động thì phải tham gia bảo hiểm 
xã hội theo quy định. Bên cạnh đó, theo quy định thì mức lương hợp đồng lao 
động theo công việc không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng nên cần thay 
thế định mức 2.980.000 đồng/tháng/45 trẻ em bằng mức lương tối thiểu 
vùng/tháng/45 trẻ em và hỗ trợ chính sách đóng bảo hiểm xã hội cho nhân viên 
nấu ăn. 

II. Mục đích, quan điểm xây dựng Nghị quyết
1. Mục đích
- Việc xây dựng Đề án góp phần quan trọng trong việc nâng cao tỷ lệ huy 

động trẻ mầm non ra lớp ở địa bàn có cụm công nghiệp, nâng cao chất lượng chăm 
sóc dinh dưỡng và giáo dục trẻ, góp phần đảm bảo công bằng trong việc tiếp cận 
dịch vụ giáo dục giữa trẻ ở vùng khu công nghiệp và cụm công nghiệp, giảm gánh 
nặng tài chính đối với cha mẹ trẻ là công nhân, người lao động đang làm việc tại 
các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

- Giải quyết hợp lý chính sách tiền lương hợp đồng và hỗ trợ đóng bảo hiểm 
xã hội cho nhân viên nấu ăn tại các 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 bằng với mức lương tối thiểu vùng theo quy định 
của Chính phủ.

2. Quan điểm xây dựng Nghị quyết
- Thực hiện đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; 

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.

- Ban hành đúng thẩm quyền theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 
14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

III. Quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết
UBND tỉnh đã giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì soạn thảo nội dung Đề án 

theo đúng trình tự, thủ tục luật định:
- Dự thảo Đề án, Nghị quyết.
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- Lấy ý kiến bằng văn bản của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn 
tỉnh. 

- Tổ chức các cuộc họp góp ý, hoàn chỉnh hồ sơ, gửi Sở Tư pháp thẩm định.
- Tiếp tục hoàn thiện và lấy ý kiến lần cuối từ các cơ quan, đơn vị, địa 

phương liên quan.
- Lấy ý kiến thành viên UBND tỉnh về nội dung và biểu quyết thông qua.
IV. Bố cục và nội dung cơ bản của Nghị quyết
Điều 1. 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 về Quy định một số chính 
sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

1. Bổ sung cụm từ “cụm công nghiệp” vào sau cụm từ “khu công nghiệp” 
thành cụm từ “khu công nghiệp, cụm công nghiệp” tại Điều 1 và Điều 2 Nghị 
quyết số 22/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của HĐND tỉnh về Quy định một 
số chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 4, Điều 3 như sau:
“Điều 3. Chính sách hỗ trợ
4. Từ mức khoán kinh phí hỗ trợ bằng tiền là 2.980.000 đồng/tháng/45 trẻ 

em quy đổi thành 01 (một) nhân viên nấu ăn/tháng/45 trẻ em.
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.

Khi mức lương tối thiểu vùng thay đổi thì ngân sách tỉnh sẽ thay đổi mức 
hỗ trợ để đảm bảo tham gia BHXH cho nhân viên nấu ăn theo tỉ lệ quy định.

Hỗ trợ nhân viên nấu ăn tại các cơ sở giáo dục mầm non được quy định tại 
Khoản 4, Điều 2, Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của HĐND 
tỉnh tham gia bảo hiểm xã hội bằng 21,5% của mức lương tối thiểu vùng/01 nhân 
viên/01 tháng đối với 9 tháng thực học và bằng 22% của mức lương tối thiểu 
vùng/01 nhân viên/01 tháng và bảo hiểm y tế đối với 03 tháng hè.

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 đồng.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
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V. Hồ sơ kèm theo
1. Dự thảo: Nghị quyết của HĐND tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh.
2. Đề án 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 về Quy định một số chính 
sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

3. Bảng tổng hợp ý kiến góp ý.
4. Văn bản thẩm định của Sở Tư pháp.
5. Báo cáo tổng hợp ý kiến của thành viên UBND tỉnh.
Trên đây là Tờ trình về việc thông qua Đề án và 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 về Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển giáo 
dục mầm non trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh 
xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban KTNS HĐND tỉnh;
- Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KGVX (Hậu).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
 KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Trần Văn Tân
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