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TỜ TRÌNH 

Về việc xin ý kiến về chính sách hỗ trợ đối với lưu học sinh Lào trong 

thời gian học tập trực tuyến do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX. 

   

Thực hiện ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh tại Thông báo số 50/TB-

HĐND ngày 15/9/2020 về kết luận của đồng chí Phan Việt Cường – Ủy viên 

Ban chấp hành Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng 

đoàn ĐBQH tỉnh tại cuộc họp ngày 14/9/2020; UBND tỉnh kính báo cáo HĐND 

tỉnh khóa IX kỳ họp thứ 17 cho phép thực hiện hỗ trợ một phần sinh hoạt phí đối 

với lưu học sinh Lào tham gia đào tạo, bồi dưỡng theo chương trình hợp tác với 

tỉnh Quảng Nam trong thời gian ở tại nước Lào tham gia học trực tuyến do dịch 

Covid, như sau: 

Theo khoản 2, Điều 3 Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 

của HĐND tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với lưu học 

sinh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào học tập tại các cơ sở đào tạo, bồi 

dưỡng công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, hỗ trợ sinh hoạt phí, cụ thể:  

a) Sinh hoạt phí hằng tháng: 3.000.000 đồng/lưu học sinh/tháng.  

b) Trang bị một số đồ dùng cá nhân: 1.500.000 đồng/lưu học sinh/khóa học.  

c) Chi phí điện, nước sinh hoạt ở ký túc xá: 100.000 đồng/lưu học 

sinh/tháng.  

d) Chi phí đi lại: 1.000.000 đồng/lưu học sinh/01 lượt đi và về.  

Theo báo cáo của Trường Đại học Quảng Nam tại Công văn số 

825/ĐHQN-HCQT ngày 06/8/2020 và đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 

2263/STC-HCSN ngày 25/8/2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và thực 

hiện kế hoạch đào tạo trong thời gian từ tháng 4/2020 đến tháng 7/2020, Trường 

Đại học Quảng Nam đã tổ chức dạy học trực tuyến cho sinh viên (kể cả lưu học 

sinh Lào không ở tại Quảng Nam).  

Để tạo điều kiện cho lưu học sinh Lào trang trải chi phí và tham gia học 

đầy đủ theo chương trình đào tạo, UBND tỉnh thống nhất báo cáo trình HĐND 

tỉnh khóa IX cho thực hiện hỗ trợ đối với lưu học sinh Lào tham gia đào tạo, bồi 

dưỡng theo chương trình hợp tác với tỉnh Quảng Nam trong thời gian ở tại nước 

Lào tham gia học trực tuyến, như sau: 

 - Hỗ trợ sinh hoạt phí hằng tháng với mức: 1.500.000 đồng/lưu học 

sinh/tháng (50% mức quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 3 Nghị quyết số 

05/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh);  
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- Đối với chi phí điện, nước sinh hoạt ở ký túc xá không hỗ trợ; 

- Thời gian hỗ trợ: Theo kế hoạch dạy học trực tuyến thực tế của Trường. 

Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa IX kỳ họp thứ 17 xem xét, quyết 

định./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên;  

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Ban KTNS; Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; 

- Sở Tài chính; 

- Trường Đại học Quảng Nam; 

- CPVP; 

- Lưu: VT,TH, KGVX, KTTH. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Huỳnh Khánh Toàn 
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