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Số:           /TTr-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày         tháng         năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Đề án và ban hành 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 Hội đồng nhân dân 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 số 116/2016/NĐ-CP

                   Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18/6/2020; Công văn số 06/HĐND-VP ngày 07/01/2022 của HĐND tỉnh về 
việc chuyển nội dung liên quan đến chính sách hỗ trợ nhân viên nấu ăn các trường, 
trình HĐND tỉnh kỳ họp sau; theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình 
số 05/TTr-SGDĐT ngày 07/01/2022; UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh khóa X, 
kỳ họp thứ năm thông qua Đề án và ban hành 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 
Hội đồng nhân dân 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 số 
116/2016/NĐ-CP, cụ thể như sau:

I. Sự cần thiết ban hành văn bản
Quá trình triển khai thực hiện 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 và 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 số 
116/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ đến nay vẫn còn những hạn chế, khó 
khăn, cần phải đề xuất sửa đổi, cụ thể như sau:

Việc quy định tại Phụ lục danh mục địa bàn có địa hình cách trở, giao thông 
đi lại khó khăn: qua sông, suối không có cầu; qua đèo, núi cao; qua vùng sạt lở 
đất, đá được ban hành tại Điều 3 kèm theo Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND 
ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh không còn phù hợp, vì: 

- Theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và Quyết định số 
612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Ủy ban Dân tộc phê duyệt danh sách thôn 
đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-
2025, số xã khu vực III và thôn đặc biệt khó khăn so với năm 2016 đã thay đổi.
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- Một số địa phương đã thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập, đổi tên thôn theo 
đúng Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh và Quyết 
định 179/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 của UBND tỉnh về việc thành lập, đổi tên 
thôn, tổ dân phố thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

- Một số trường học ở cấp học phổ thông đã thực hiện việc sáp nhập hoặc 
thành lập mới theo Quyết định số 2428/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 của UBND 
tỉnh về rà soát, sắp xếp lại các trường, điểm trường, lớp học gắn với việc bố trí 
đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục nên cũng đã thay đổi 
loại hình trường và tên gọi của trường theo quy định.

II. Mục đích, quan điểm xây dựng Nghị quyết
1. Mục đích
Quy định danh mục địa bàn có địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn 

như qua sông, suối không có cầu; qua đèo, núi cao; qua vùng sạt lở đất, đá. Sửa 
đổi việc khoán kinh phí phục vụ nấu ăn thành số lượng nhân viên nấu ăn cụ thể. 

2. Quan điểm xây dựng Nghị quyết
Thực hiện đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; 

Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 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.

Ban hành đúng thẩm quyền theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 
14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

III. Quá trình xây dựng Nghị quyết
UBND tỉnh đã giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì xây dựng nội dung Đề án 

theo đúng trình tự, thủ tục luật định:
- Dự thảo Đề án, lấy ý kiến góp ý ban đầu của Sở Tài chính, Sở Kế hoạch 

và Đầu tư, Sở Tư pháp.
- Tiếp tục dự thảo Đề án, Nghị quyết.
- Lấy ý kiến thẩm định ban đầu để đưa vào Chương trình công tác năm 

2021.
- Lấy ý kiến bằng văn bản của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn 

tỉnh. 
- Hoàn chỉnh hồ sơ, gửi Sở Tư pháp thẩm định.
- Lấy ý kiến thành viên UBND tỉnh về nội dung và biểu quyết thông qua.
IV. Bố cục và nội dung cơ bản của Nghị quyết
Sửa đổi phụ lục đính kèm Khoản 2, Điều 3 Nghị quyết số 39/2016/NQ-

HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định khoảng cách, địa 
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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.

V. Hồ sơ kèm theo
1. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh.
2. Đề án sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND ngày 

08/12/2016 của Hội đồng nhân dân 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.

3. Văn bản thẩm định của Sở Tư pháp.
4. Báo cáo tổng hợp ý kiến của thành viên UBND tỉnh.
Trên đây là Tờ trình về việc thông qua Đề án và ban hành 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 Hội đồng nhân dân 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 số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ. UBND tỉnh kính 
trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban KTNS HĐND tỉnh;
- Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh;
- Ban Dân tộc HĐND tỉnh;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KGVX (Hậu).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
 KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
 

Trần Văn Tân
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