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NGHỊ QUYẾT 

Về hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non và học sinh phổ thông  

trên địa bàn tỉnh do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 17 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của 

Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc 

hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí 

học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 (Nghị định số 

86/2015/NĐ-CP); 

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính 

phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 

(Nghị quyết 42/NQ-CP); 

Căn cứ Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người 

dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg); 

Căn cứ Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2016 của 

Hội đồng nhân dân 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 Quảng Nam (Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND); 

Xét Tờ trình số 5249/TTr-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết về 

hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh do 

ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; Báo cáo thẩm tra số 92/BC-HĐND ngày 16 

tháng 9 năm 2020 của Ban Văn hóa - Xã hội; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội 

đồng nhân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định mức hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non và 

học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. 

2. Đối tượng áp dụng:  

a) Trẻ mầm non, học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông công lập, 

ngoài công lập trên địa bàn tỉnh thuộc các gia đình gặp khó khăn do ảnh hưởng của 

đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-quyet-42-nq-cp-2020-bien-phap-ho-tro-nguoi-dan-gap-kho-khan-do-covid-19-439526.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/quyet-dinh-15-2020-qd-ttg-ho-tro-nguoi-dan-gap-kho-khan-do-dich-covid19-441047.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/quyet-dinh-15-2020-qd-ttg-ho-tro-nguoi-dan-gap-kho-khan-do-dich-covid19-441047.aspx


 

 

b) Trẻ mầm non, học sinh là người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh 

tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền được hưởng 

chính sách miễn giảm học phí (70%) theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP của Chính 

phủ (trừ đối tượng đã được quy định tại điểm a khoản 2 Điều 1 Nghị quyết này). 

Điều 2. Mức hỗ trợ 

1. Hỗ trợ bằng 100% mức học phí theo quy định tại Nghị quyết 13/2016/NQ-

HĐND đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 1 Nghị quyết này. 

2. Hỗ trợ phần chênh lệch cho đủ 100% học phí theo mức học phí theo quy 

định tại Nghị quyết 13/2016/NQ-HĐND đối với đối tượng quy định tại điểm b khoản 

2 Điều 1 Nghị quyết này. 

Điều 3. Thời gian hỗ trợ 

Trong 4 tháng học kỳ 1 của năm học 2020-2021 (tháng 9, 10, 11, 12 năm 2020). 

Điều 4. Kinh phí thực hiện 

Khoảng 4 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh. 

Điều 5. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết. Trong quá 

trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, 

quyết định tại kỳ họp gần nhất. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện 

Nghị quyết. 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX, kỳ họp 

thứ 17 thông qua ngày 17 tháng 9 năm 2020./. 

 

Nơi nhận1:      
- Ủy ban TVQH;   

- VP: QH, CTN, CP; 

- Bộ GD&ĐT; 

- Cục KT VBQPPL - Bộ Tư pháp; 

- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh; TT UBND tỉnh; 

- UBMTTQVN, Đoàn ĐBQH tỉnh;                                          

- Các Ban của HĐND tỉnh;                                             

- Đại biểu HĐND tỉnh;                                        

- VP: Tỉnh ủy, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh;   

- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; 

- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- TTXVN tại Quảng Nam; 

- Báo Quảng Nam, Đài PT-TH tỉnh; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- VP HĐND tỉnh: CPVP, các phòng; 

- Lưu: VT, TH. 
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