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ĐỀ ÁN 

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 

(Kèm theo Tờ trình số:  5249 /TTr-UBND ngày  08  /9/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam) 

 

1. Căn cứ pháp lý 

- Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019; 

- 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 145/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2018 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 

tháng 10 năm 2015 của Chính phủ; 

- Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 

tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-

CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ; 

- 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;  

- Quyết định số 3074/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2016 của UBND 

tỉnh Quảng Nam ban hành quy định về mức thu học phí đối với các cơ sở giáo 

dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; 

- Công văn số 1620/BGDĐT ngày 11 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo năm 

học 2019-2020; 2020-2021 và chỉ đạo điều hành giá năm 2020. 

2. Sự cần thiết xây dựng Đề án 

Trong thời gian vừa qua, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh 

hưởng nghiêm trọng đến đời sống kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và tỉnh 

Quảng Nam nói riêng. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh, dịch bệnh cơ bản được kiểm 

soát, tuy nhiên, vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ khó lường, tác động tiêu cực đến nhiều 

lĩnh vực, trong đó có giáo dục và đào tạo.  

Dịch bệnh kéo dài đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động dạy và học, 

chất lượng giáo dục, đặc biệt là việc huy động học sinh ra lớp. Để tạo điều kiện 

cho học sinh các cấp học vượt khó, yên tâm đến trường học tập, không vì khó 

khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 mà bỏ học giữa chừng, do đó, Sở Giáo 

dục và Đào tạo tham mưu xây dựng Đề án 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. 



 

 

   

  3. Đối tượng, nội dung Đề án 

a) Hỗ trợ 100% học phí trong 4 tháng học kỳ 1 (tháng 9, 10, 11, 12/2020) 

của năm học 2020-2021 theo mức thu học phí công lập năm học 2020-2021 đối 

với trẻ mầm non, học sinh THCS, THPT công lập, ngoài công lập trên địa bàn 

tỉnh Quảng Nam thuộc các gia đình gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch 

Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về các 

biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. 

b) Hỗ trợ phần chệnh lệch cho đủ 100% học phí học kỳ 1 (tháng 9, 10, 11, 

12/2020) của năm học 2020-2021 theo mức thu học phí công lập năm học 2020-

2021 đối với 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 giảm học phí (70%) theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP 

ngày 02/10/2015 của Chính phủ. 

4. Nguyên tắc thực hiện 

Phải xác định đúng, đủ đối tượng được hỗ trợ, đúng định mức theo quy định; 

Học sinh được nhận hỗ trợ khi có đầy đủ hồ sơ minh chứng, xác nhận của 

Hiệu trưởng, chính quyền địa phương nơi học sinh đang ở, học tập; 

Việc hỗ trợ phải đảm bảo kịp thời, đầy đủ, công khai, minh bạch, tuyệt 

đối không để xảy ra sai sót gây dư luận không tốt đối với xã hội. 

5. Nguồn kinh phí thực hiện 

 Nguồn kinh phí thực hiện được UBND tỉnh đã cấp cho ngành và nguồn 

bổ sung năm 2020. 

Dự kiến: Kinh phí hỗ trợ học phí: 3.164.063.000 đồng (Ba tỷ một trăm sáu 

mươi bốn triệu không trăm sáu mươi ba nghìn đồng y). 

(Chi tiết Phụ lục tổng hợp kinh phí kèm theo). 

6. Tổ chức thực hiện 

a) Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chủ trì, kiểm tra, đánh giá tình 

hình thực hiện; phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn 

kinh phí và hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng theo quy định. 

b) Giám đốc các Sở: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND các 

huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở giáo 

dục đào tạo thực hiện. 

c) Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên 

quan trên địa bàn tỉnh Quảng Nam chịu trách nhiệm thực hiện chế độ hỗ trợ này 

đúng đối tượng, công khai đến học sinh. 

d) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan phân bổ, 

hướng dẫn kiểm tra, giám sát việc chi các khoản hỗ trợ theo các quy định hiện 

hành của Nhà nước./. 


