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V/v góp ý dự thảo 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

   
 

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam
 

Sở  Lao  động  -  Thương  binh  và  Xã  hội  nhận  được  Công  văn  số
1452/SGDĐT-VP ngày 28/8/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh (kèm theo
dự thảo Đề án) về việc góp ý 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; sau khi
nghiên cứu dự thảo Đề án của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh và trên cơ sở tình
hình ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Sở Lao động - Thương binh và Xã
hội có ý kiến như sau:

- Dịch bệnh COVID-19 đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe
người dân, thiệt hại nặng về kinh tế, làm cho đời sống, việc làm, thu nhập của
người lao động gặp rất nhiều khó khăn. Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số
42/NQ-CP ngày 09/4/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do
đại dịch COVID-19, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 15/2020/
QĐ-TTg ngày 24/4/2020 quy định về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân
gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành
Quyết định số 1214/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 ban hành Kế hoạch triển khai
thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết
định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Toàn tỉnh
đã tập trung thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-
19; hỗ trợ doanh nghiệp duy trì và phục hồi sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ người
lao động, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Tuy nhiên, sau thời gian đã cơ
bản kiểm soát tốt dịch bệnh ở giai đoạn đầu, từ tháng 7/2020 đến nay dịch bệnh
COVID-19 bùng phát trở lại trên địa bàn tỉnh và diễn biến rất phức tạp, một số
địa phương như thành phố Hội An, thị xã Điện Bàn, các huyện Quế Sơn, Thăng
Bình, Duy Xuyên, Đại Lộc phải áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống
dịch COVID-19 theo Chỉ  thị  số  16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của  Thủ tướng
Chính phủ; sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đời sống người dân đã khó
khăn lại càng khó khăn hơn. Vì vậy, cùng với việc thực hiện đầy đủ các chính
sách hỗ trợ người dân theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và
của tỉnh, việc UBND tỉnh có chủ trương 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 là thực sự cần thiết.
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- Qua nghiên cứu 3 phương án hỗ trợ học phí theo dự thảo Đề án của Sở
Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thống nhất cao với
phương án 2 là: 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 tại 6
huyện, thị xã, thành phố thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg
ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ (gồm: thành phố Hội An, thị xã Điện
Bàn, các huyện Quế Sơn, Thăng Bình, Duy Xuyên, Đại Lộc) và hỗ trợ 50% học
phí trong 4 tháng học kỳ 1 (tháng 9, 10, 11, 12) của năm học 2020-2021 theo
mức thu học phí công lập năm học 2020-2021 đối với trẻ em mầm non, học sinh
THCS, THPT công lập, ngoài công lập của các huyện, thành phố còn lại; tổng
kinh phí hỗ trợ: 29.912.045.000 đồng (Hai mươi chín tỷ, chín trăm mười hai
triệu, không trăm bốn mươi lăm ngàn đồng).

Phương án hỗ trợ nêu trên nếu được triển khai thực hiện sẽ góp phần tích
cực giảm bớt một phần khó khăn cho những gia đình bị ảnh hưởng trực tiếp, thời
gian ảnh hưởng kéo dài, mất hoặc giảm sâu thu nhập, đồng thời góp phần động
viên những gia đình bị ảnh hưởng ít hơn bởi đại dịch COVID-19; nguồn kinh
phí để thực hiện phương án này tuy cao trong khi ngân sách tỉnh đang gặp khó
khăn nhưng sẽ đạt được mục đích tốt hơn, công bằng và thuận lợi, nhanh chóng,
kịp thời hơn khi triển khai thực hiện.  

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo
nghiên cứu, đề nghị UBND tỉnh xem xét./.

 Nơi nhận:              
- Như trên;
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- PCT UBND tỉnh Trần Đình Tùng (để báo cáo);
- PCT UBND Trần Văn Tân (để báo cáo);
- Sở Tài chính tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, LĐVL.

            GIÁM ĐỐC

                 

        #ChuKyLanhDao
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