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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

Số:           /BC-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Quảng Nam, ngày      tháng        năm 2021

                                                           BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh về Tờ trình, Dự thảo nghị quyết 
“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”

Qua giám sát và nghiên cứu Tờ trình số 4032/TTr-UBND ngày 02/7/2021 của 
UBND tỉnh về đề nghị thông qua Đề án và ban hành Nghị quyết “Quy định chính sách 
hỗ trợ đối với trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số (DTTS); 
học sinh, sinh viên khuyết tật đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam, giai đoạn 2021-2026”; làm việc trực tiếp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài 
chính; Ban Văn hóa - Xã hội báo cáo HĐND tỉnh một số nội dung sau:

1. Sự cần thiết và thẩm quyền ban hành 
Vừa qua, HĐND tỉnh khóa IX ban hành 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 DTTS, học sinh khuyết tật đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, 
giai đoạn 2019-2021. Kết quả thực hiện chính sách đã tác động tích cực đến việc học 
tập, duy trì sĩ số học sinh, chất lượng học tập, điều kiện sinh hoạt của các em, nhất là 
học sinh DTTS được cải thiện đáng kể.

 Đến nay, Nghị quyết số 50/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh đã hết hiệu lực thực 
hiện theo thời gian. Trong khi đó, một số quy định liên quan của Trung ương, của tỉnh 
thay đổi, ảnh hưởng đến việc tham gia học tập của các đối tượng. Từ năm 2021 trở đi, 
theo quy định tại Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ, 
số lượng xã thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh giảm 52 xã. Có gần 4.000 
học sinh phổ thông thuộc đối tượng 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 gặp khó khăn khi 
không thuộc diện hưởng hỗ trợ của Trung ương tại Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-
BGDĐT-BLĐTBXH-BTC. Đồng thời, từ năm 2022 trở đi, các em học sinh DTTS thuộc 
hộ thoát nghèo, thoát hộ cận nghèo vào học các trình độ giáo dục nghề nghiệp theo chủ 
trương phân luồng sau THCS của Trung ương, của tỉnh không được tiếp tục hưởng 
chính sách hỗ trợ học bổng. 

Để tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên người DTTS và khuyết tật tiếp tục 
tham gia học tập tại các cơ sở giáo dục, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành chính 
sách hỗ trợ nêu trên là cần thiết, phù hợp tình hình thực tiễn và đúng thẩm quyền.
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2. Về Dự thảo nghị quyết
Nội dung Dự thảo nghị quyết quy định các đối tượng, mức hỗ trợ trên cơ sở kế 

thừa Nghị quyết 50/2018/NQ-HĐND đã thực hiện thời gian qua, bổ sung đối tượng 
hỗ trợ là học sinh, sinh viên là người DTTS 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. Ban cơ bản thống nhất phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, chính sách hỗ 
trợ, nguyên tắc thực hiện như UBND tỉnh trình. 

Ngoài ra, Ban có một số ý kiến sau:
a) Tại khoản 3, Điều 6 (Hiệu lực thi hành): Để thuận tiện trong việc triển khai 

thực hiện chính sách, Ban đề nghị điều chỉnh, bổ sung khoản 3 như sau: “Học sinh, 
sinh viên: Áp dụng từ ngày 01/01/2022 đến hết năm 2026. Đối với học sinh, sinh 
viên nhập học trước ngày 31/12/2026 được hưởng chính sách nghị quyết này cho đến 
khi hoàn thành khóa học”.

Đồng thời, đề nghị bổ sung thêm khoản 4 quy định về Điều khoản chuyển tiếp: 
“Đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc diện hộ đăng ký và đã thoát 
khỏi hộ nghèo, hộ cận nghèo nhập học trước ngày 31/12/2021 được tiếp tục hỗ trợ theo 
quy định tại Nghị quyết số 50/2018/NQ-HĐND cho đến khi kết thúc khóa học”.

b) Bổ sung kinh phí thực hiện: Ngân sách tỉnh: Khoảng 50 tỷ đồng/năm.
c) Trong thực tế triển khai thực hiện Nghị quyết 50/2018/NQ-HĐND thời gian 

qua đã nảy sinh bất cập trong việc chi chế độ hỗ trợ tiền ăn giữa 2 nhóm đối tượng 
theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP và đối tượng Nghị quyết 50/2018/NQ-HĐND ở 
cùng cơ sở giáo dục có tổ chức nấu ăn cho học sinh. Tuy nhiên, do 2 đối tượng khác 
nhau nên mức hỗ trợ tiền ăn như Dự thảo nghị quyết trình là phù hợp. Để công tác tổ 
chức nấu ăn ở các cơ sở giáo dục được thuận lợi, Ban đề nghị bổ sung vào phần tổ 
chức thực hiện nghị quyết: Ngoài mức hỗ trợ tại nghị quyết này, tùy theo khả năng 
cân đối ngân sách, HĐND cấp huyện có thể quy định mức hỗ trợ tăng thêm cho các 
đối tượng và huy động các nguồn hợp pháp khác để thực hiện.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Văn hóa - Xã hội về Tờ trình và Dự thảo nghị 
quyết. Kính trình kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa X xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- TT HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh
- Đại biểu mời;
- VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh: 
CPVP, CV;
- Lưu VT..

TM. BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN

[daky]
Trần Thị Bích Thu
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