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BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về Tờ trình, dự thảo Nghị quyết

sửa đổi phụ lục đính kèm tại khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND 
ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh quy định khoảng cách, địa bàn; mức khoán 

kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo 
Nghị định 116/2016/NĐ-CP

Qua xem xét Tờ trình số 109/TTr-UBND ngày 07/01/2022 của UBND tỉnh về 
sửa đổi phụ lục đính kèm khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND ngày 
08/12/2016 của HĐND tỉnh quy định khoảng cách, địa bàn; mức khoán kinh phí phục 
vụ nấu ăn cho học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/2016/NĐ-
CP; Ban Dân tộc HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh một số nội dung sau:

1. Về nội dung Tờ trình
Thực hiện Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ về 

quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn; 
tại kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa IX đã ban hành Nghị quyết số 39/2016/NQ-
HĐND ngày 08/12/2016 quy định khoảng cách, địa bàn; mức khoán kinh phí phục vụ 
nấu ăn cho học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Qua 5 năm triển 
khai thực hiện nghị quyết đã tạo điều kiện, khuyến khích, huy động tối đa số lượng 
học sinh trong độ tuổi đến trường và duy trì sĩ số học sinh đến lớp, góp phần nâng cao 
chất lượng, hiệu quả giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tuy nhiên, 
hiện nay một số xã khu vực III và thôn đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính 
phủ có thay đổi1; một số địa phương đã thực hiện sáp nhập, thay đổi tên thôn2; một số 
trường học thực hiện sắp xếp lại các trường, điểm trường theo quy định.

Do đó, tại kỳ họp này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh sửa đổi Nghị quyết số 
39/2016/NQ-HĐND làm căn cứ xác định quy định khoảng cách, địa bàn học sinh 
không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày là cần thiết, đúng thẩm quyền theo 
quy định của pháp luật3. Ban Dân tộc HĐND tỉnh thống nhất nội dung sửa đổi theo Tờ 
trình số 109/TTr-UBND của UBND tỉnh, kính trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua. 

1 Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực I, II, III thuộc vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 (thay thế các Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017, Quyết định số 103/QĐ-
TTg ngày 22/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I 
thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020); Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 phê duyệt danh sách 
thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.
2 Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về việc thành lập, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc các xã, 
phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
3 Tại Điều 11 Nghị định 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định: Hội đồng nhân dân cấp tỉnh căn cứ quy định tại Điểm b Khoản 1 
và Khoản 2 Điều 4 của Nghị định 116 và điều kiện thực tế của địa phương để quy định cụ thể về khoảng cách và địa bàn làm căn 
cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/quyet-dinh-582-qd-ttg-duyet-danh-sach-thon-dac-biet-kho-khan-mien-nui-2016-2020-2017-348296.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-103-qd-ttg-2019-dieu-chinh-va-doi-ten-danh-sach-thon-dac-biet-kho-khan-xa-khu-vuc-iii-405886.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-103-qd-ttg-2019-dieu-chinh-va-doi-ten-danh-sach-thon-dac-biet-kho-khan-xa-khu-vuc-iii-405886.aspx
https://trangtinphapluat.com/blog/bai-viet-hay/quan-ly-hanh-chinh/thanh-lap-moi-thon-to-dan-pho/
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Trong quá trình tổ chức thực hiện, Ban đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan 
chuyên môn, địa phương kịp thời triển khai đảm bảo chế độ chính sách cho học 
sinh theo đúng quy định; tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra việc triển khai 
chính sách tại các địa phương, đơn vị để kịp thời xử lý những vấn đề bất cập, phát 
sinh liên quan.

2. Về dự thảo Nghị quyết
Ban thống nhất dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình. Ngoài ra, đề nghị 

điều chỉnh một số nội dung liên quan về câu chữ, thể thức, bố cục, kỹ thuật trình 
bày văn bản đảm bảo theo quy định hiện hành.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về sửa đổi phụ lục 
đính kèm tại khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của 
HĐND tỉnh quy định khoảng cách, địa bàn; mức khoán kinh phí phục vụ nấu ăn cho 
học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP.

 Kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu khách mời;
- CPVP; các phòng;
- Lưu VT, CTHĐND.

TM. BAN DÂN TỘC
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
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Đặng Tấn Phương
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