
1

BÁO CÁO
Tổng hợp ý kiến góp ý của các thành viên UBND tỉnh về dự thảo Nghị 

quyết do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì soạn thảo

Thực hiện Chương trình công tác năm 2021 của UBND tỉnh Quảng Nam, 
Sở GDĐT được giao chủ trì soạn thảo 02 nội dung:

- 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.

- Dự thảo Nghị quyết quy định khoảng cách, địa bàn làm căn cứ xác định 
học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; chính sách hỗ trợ cho 
nhân viên nấu ăn tại các trường phổ thông công lập có tổ chức nấu ăn cho học 
sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP.

Thực hiện Quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 
2015, Sở Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện việc xin ý kiến thông qua dự thảo 
các nội dung nêu trên (Tại Công văn số 2478/SGDĐT-VP ngày 18 tháng 11 năm 
2021). Trên cơ sở các văn bản góp ý thành viên UBND tỉnh, Sở Giáo dục và 
Đào tạo báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý như sau:

Sở GDĐT phát ra 24 phiếu lấy ý kiến, thu về 20 phiếu, trong đó có:

1. 18 phiếu thống nhất thông qua đối với 02 dự thảo nêu trên.

2. 02 phiếu chỉnh sửa và thống nhất thông qua, cụ thể:

a) Đồng chí Đặng Văn Đào - Giám đốc Sở Tư pháp đề nghị không đưa 
Công văn số 4036/BGDĐT-GDMN ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo về việc trả lời về chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non 
ngoài công lập ở cụm công nghiệp; Công văn số 10454/BTC-NSNN ngày 13 
tháng 9 năm 2021 của Bộ Tài chính về việc góp ý về chính sách hỗ trợ phát triển 
giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục tại các cụm công nghiệp trên 
địa bàn tỉnh; Công văn số 4285/BNV-TL ngày 01 tháng 9 năm 2021 của Bộ Nội 
vụ về việc góp ý chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non thuộc loại hình 
dân lập, tư thục tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam vào làm 
căn cứ của 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. Nội dung này Sở GDĐT đã thực hiện xin ý kiến của UBND tỉnh.

b) Đồng chí Nguyễn Phi Thạnh – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ 
đề nghị xem lại định mức học sinh để quy đổi nhân viên nấu ăn tại các trường 
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phổ thông dân tộc bán trú và trường phổ thông có tổ chức nấu ăn tập trung cho 
học sinh thuộc đối tượng hưởng chính sách (30 học sinh/ 1 nhân viên nấu ăn) và 
định mức trẻ để quy đổi 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 (45 trẻ/1 nhân 
viên nấu ăn) để thống nhất. Nội dung này, Sở GDĐT giải trình như sau: 

- Về định mức học sinh/trẻ để quy đổi nhân viên nấu ăn được thực hiện 
theo văn bản của Chính phủ, định mức trẻ để quy đổi nhân viên nấu ăn tại các cơ 
sở giáo dục mầm non thực hiện theo Nghị định 105/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 
9 năm 2020 của Chính phủ quy định Chính sách phát triển giáo dục mầm non; 
định mức học sinh để quy đổi nhân viên nấu ăn tại các trường phổ thông dân tộc 
bán trú và trường phổ thông có tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh thuộc đối 
tượng hưởng chính sách được thực hiện theo 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.

Trên đây là Báo cáo Tổng hợp ý kiến góp ý của các thành viên UBND tỉnh 
về dự thảo nội dung do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam soạn thảo./.
Nơi nhận :
- UBND tỉnh;
- Lưu.VT, VP.

GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
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