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BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh về Tờ trình, dự thảo Nghị quyết 
“Sửa đổi, bổ sung một số Điều Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021

của HĐND tỉnh về quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục 
mầm non trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”

 Qua xem xét Tờ trình số 110/TTr-UBND ngày 07/01/2022 của UBND tỉnh về 

việc thông qua Đề án và ban hành Nghị quyết “Sửa đổi, bổ sung một số Điều Nghị 

quyết số 22/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của HĐND tỉnh về quy định một số 

chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”; làm 

việc trực tiếp với Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Tài chính; Ban Văn hóa - Xã hội báo cáo 

HĐND tỉnh một số nội dung sau: 

Tại kỳ họp thứ 23, HĐND tỉnh khóa IX ban hành Nghị quyết số 22/2021/NQ-

HĐND ngày 19/4/2021 về quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm 

non; phạm vi áp dụng tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đến nay, việc triển khai 

thực hiện nảy sinh một số bất cập trong thực tế cần đề xuất sửa đổi, bổ sung để bảo đảm  

sự phù hợp, công bằng trong thụ hưởng chính sách cho trẻ mầm non là con công nhân, 

người lao động tại các khu và cụm công nghiệp. Trên cơ sở ý kiến thống nhất của các 

Bộ, ngành Trung ương1, tại kỳ họp lần này UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét sửa 

đổi, bổ sung một số Điều tại Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của 

1 Các văn bản thống nhất chủ trương của Trung ương: Công văn số 4036/BGDĐT-GDMN ngày 15/9/2021 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc trả lời về chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập ở cụm 
công nghiệp; Công văn số 10454/BTC-NSNN ngày 13/9/2021 của Bộ Tài chính về việc góp ý về chính sách hỗ trợ 
phát triển giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; Công văn số 
4285/BNV-TL ngày 01/9/2021 của Bộ Nội vụ về việc góp ý chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non thuộc 
loại hình dân lập, tư thục tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
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HĐND tỉnh về quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non trên địa 

bàn tỉnh là cần thiết và đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Qua thẩm tra, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thống nhất bổ sung cụm từ 

“cụm công nghiệp” vào phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng tại Điều 1, Điều 2  Nghị 

quyết số 22/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của HĐND tỉnh và sửa đổi Điều 4 (kinh 

phí thực hiện) Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND như dự thảo Nghị quyết UBND tỉnh 

trình, nhằm tạo sự bình đẳng trong thụ hưởng chính sách đối với đối tượng là giáo viên 

và trẻ mầm non là con công nhân tại các khu và cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

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

Nơi nhận:
- TT HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh
- Đại biểu mời;
- VP: CPVP, CV;
- Lưu VT.

TM. BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN

[daky]
Trần Thị Bích Thu
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