
 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số 

 chính sách khuyến khích phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập 

 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

             

Ngày 02/7/2019, Sở Tư pháp nhận được Văn bản số 444/SGDĐT-GDTrH 

ngày 01/7/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thẩm định dự thảo Nghị 

quyết của HĐND tỉnh quy định một số chính sách khuyến khích phát triển giáo 

dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Căn cứ Điều 121 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, 

Giám đốc Sở Tư pháp đã thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Nghị 

quyết của HĐND tỉnh quy định một số chính sách khuyến khích phát triển giáo 

dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, do Giám đốc Sở 

Tư pháp là Chủ tịch Hội đồng; Các thành viên Hội đồng gồm đại diện các cơ 

quan: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Ban Văn hóa Xã hội - Hội đồng nhân dân 

tỉnh; Hội Luật gia tỉnh; Sở Nội vụ; Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở 

Xây dựng; Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng UBND tỉnh và 

chuyên viên Sở Tư pháp. 

Ngày 05/7/2019, Hội đồng tư vấn thẩm định đã họp và cho ý kiến thẩm 

định đối với dự thảo Nghị quyết do Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị. Trên cơ sở 

kết quả cuộc họp Hội đồng tư vấn thẩm định và kết quả nghiên cứu độc lập, Sở 

Tư pháp có ý kiến thẩm định như sau: 

I. CĂN CỨ THẨM ĐỊNH VĂN BẢN 

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015  

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; 

- Luật Giáo dục ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Giáo dục ngày 14/6/2005; 

- Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính 

sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy 

nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường; Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 

16/6/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã 

hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, 

thể thao, môi trường; 

 UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

           SỞ TƯ PHÁP 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         Số: 176 /BC-STP             Tuyên Quang, ngày  07 tháng 7 năm 2019 



 2 

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về 

điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; Nghị định số 

135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về 

điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; 

- Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ quy định 

trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục; 

- Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách 

khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy 

nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường; Thông tư số 156/2014/TT-BTC ngày 

23/10/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

135/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 

69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã 

hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, 

thể thao, môi trường; 

- Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30/6/2015 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục; 

- Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non; Thông tư số 

44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Trường mầm non ban hành 

kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 

10/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung 

điểm d khoản 1 Điều 13; khoản 2 Điều 16; khoản 1 Điều 17 và điểm c khoản 2 

Điều 18 của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 

14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo và đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 

30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, 

bổ sung Điều lệ trường mầm non; Thông tư số 09/2015/TT-BGDĐT ngày 

14/5/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non ban hành 

kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 

44/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 và Thông tư số 05/2011/TT-

BGDĐT ngày 10 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11/02/2010 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng 

cho Giáo dục mầm non; Thông tư số 34/2013/TT-BGDĐT ngày 17/9/2013 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số thiết bị quy định tại Danh mục 

Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho Giáo dục mầm non ban 
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hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11/02/2010 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo; 

- Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ 

về danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở 

thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, 

thể thao, môi trường; Quyết định số 1470/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của danh mục chi tiết 

các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa 

trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường 

ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ 

tướng Chính phủ; 

- Quyết định số 1677/QĐ-TTg ngày 03/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ 

Phê duyệt Đề án phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2018 - 2025. 

- Nghị quyết số 73-NQ/TU ngày 10/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

(khóa XVI) về huy động trẻ đi nhà trẻ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

II. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH (tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất 

của dự thảo văn bản với hệ thống pháp luật; sự phù hợp của nội dung dự 

thảo văn bản với các chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết đã được 

thông qua) 

Nội dung các chính sách trong dự thảo Quy định ban hành kèm theo dự 

thảo Nghị quyết (sau đây viết chung là dự thảo Quy định) chưa phù hợp, trình 

tự, thủ tục thực hiện các chính sách còn rườm rà, không rõ ràng, một số nội dung 

chưa phù hợp, phương thức thực hiện không chặt chẽ về pháp lý, cụ thể: 

1. Về nội dung các chính sách 

1.1. Về quy định hỗ trợ theo vùng 

Dự thảo Quy định quy định mức hỗ trợ khác nhau cho 03 địa bàn, gồm: (1) 

địa bàn các phường thuộc thành phố Tuyên Quang, các thị trấn thuộc huyện (trừ 

vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn); (2) địa bàn thuộc vùng có 

điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; (3) địa bàn còn lại. 

Theo quy định tại Luật Đầu tư năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi 

hành thì tỉnh Tuyên Quang được chia thành 02 địa bàn ưu đãi đầu tư, cụ thể: (1) 

Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, gồm: các huyện Hàm Yên, Sơn 

Dương, Yên Sơn và thành phố Tuyên Quang; (2) Địa bàn có điều kiện kinh tế - 

xã hội đặc biệt khó khăn, gồm các huyện: Na Hang, Chiêm Hóa, Lâm Bình. 

Theo quy định tại Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 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 thì các xã trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang được chia thành 03 khu 

vực, gồm: (1) Xã khu vực III - xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 
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khăn; (2) Xã khu vực II - xã có điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn nhưng đã 

tạm thời ổn định; (3) Xã khu vực I - các xã còn lại không thuộc khu vực II, III. 

Việc phân định địa bàn hỗ trợ theo 03 khu vực tại dự thảo Quy định nêu 

trên không căn cứ vào Luật Đầu tư hoặc Quyết định số 582/QĐ-TTg là không 

phù hợp. 

1.2. Về chính sách hỗ trợ xây dựng phòng xây mới 

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 dự thảo Quy định thì các phòng 

xây mới được hỗ trợ gồm: “phòng sinh hoạt chung, phòng ngủ, phòng giáo dục 

thể chất, phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng”. Các phòng này 

có diện tích, quy mô, quy cách và tiêu chuẩn xây dựng khác nhau, nhưng được 

hỗ trợ cùng một mức trên cùng địa bàn là chưa hợp lý. Thực tế hiện nay các cơ 

sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh chủ yếu xây dựng các phòng để phục sinh 

hoạt chung (gồm cả các hoạt động giáo dục, vui chơi, ăn, ngủ, vệ sinh trong 

cùng 01 phòng có nhà vệ sinh khép kín) nên việc hỗ trợ xây dựng các loại phòng 

có mục đích sử dụng riêng là chưa phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của địa 

phương. 

1.3. Về chính sách hỗ trợ kinh phí mua sắm thiết bị, đồ dùng dạy học, đồ 

chơi 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 dự thảo Quy định thì việc thực hiện hỗ 

trợ kinh phí mua sắm thiết bị, đồ dùng dạy học, đồ chơi được tính cho từng cơ 

sở, với 02 nhóm đối tượng, gồm: (1) nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư 

thục và (2) trường mầm non, trường mẫu giáo. Tuy nhiên số lượng nhóm trẻ, lớp 

mẫu giáo trong từng loại hình có thể khác nhau, nếu chỉ hỗ trợ kinh phí mua sắm 

thiết bị, đồ dùng dạy học, đồ chơi theo cơ sở sẽ dẫn đến cơ cở chỉ có 01 nhóm 

trẻ hoặc lớp mẫu giáo cũng được hỗ trợ bằng cơ sở có nhiều nhóm trẻ hoặc lớp 

mẫu giáo, không đảm bảo tính công bằng trong thực hiện chính sách, không 

khuyến khích được nhà đầu tư mở rộng quy mô của cơ sở giáo dục mầm non 

ngoài công lập. 

1.4. Về chính sách hỗ trợ một phần tiền lương cho giáo viên trực tiếp 

chăm sóc, giáo dục trẻ 

Chính sách hỗ trợ một phần tiền lương cho giáo viên trực tiếp chăm sóc, 

giáo dục trẻ quy định tại Điều 4 dự thảo Quy định “nằm ngoài mức lương thỏa 

thuận giữa chủ cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập với giáo viên hợp đồng 

giảng dạy” nên về bản chất đây là chính sách “hỗ trợ tăng thu nhập” cho giáo 

viên, không phù hợp với chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và không tạo 

điều kiện hỗ trợ nhà đầu tư những năm đầu mới thành lập còn nhiều khó khăn, 

thu không đủ chi, tạo kẽ hở trong xây dựng chính sách, cụ thể: 

- Nội dung chính sách nêu trên là trái với chủ trương “hỗ trợ một phần 

lương cho giáo viên mầm non ngoài công lập phù hợp với điều kiện thực tế của 

tỉnh” của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được nêu tại Mục 5 phần III Nghị quyết số 
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73-NQ/TU ngày 10/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về huy động trẻ đi nhà 

trẻ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, không phù hợp với mục tiêu tổng quát của 

chính sách là nhằm mục đích thu hút “nhà đầu tư” thực hiện đầu tư cho giáo 

dục mầm non. 
 
 

- Cơ chế hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập bản chất là 

hoạt động theo loại hình doanh nghiệp; mối quan hệ pháp lý giữa người sử dụng 

lao động (chủ đầu tư) với người lao động (giáo viên) là quan hệ thông qua hợp 

đồng lao động (hợp đồng ngắn hạn, dài hạn...), nên trong quá trình sử dụng giáo 

viên (người lao động), nếu giáo viên vi phạm hợp đồng sẽ có thể bị sa thải, hoặc 

người sử dụng lao động (chủ đầu tư) vi phạm hợp đồng thì người lao động (giáo 

viên) sẽ đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động; hoặc vì lý do được pháp luật 

quy định hoặc quy định trong hợp đồng, các bên trong hợp đồng có thể đơn 

phương chấm dứt hợp đồng lao động.v.v...Hậu quả của việc chấm dứt hợp đồng 

lao động nêu trên sẽ dẫn đến: 

(1) Đối với chủ đầu tư: Phải hợp đồng với giáo viên (người lao động) khác 

để thay thế; Giáo viên (người lao động) mới được ký hợp đồng sẽ tiếp tục được 

hưởng chính sách hỗ trợ với thời gian là 10 năm, 7 năm hoặc 5 năm theo từng 

vùng. Đây cũng là kẽ hở để nhà đầu tư thường xuyên thay đổi giáo viên, và hậu 

quả là nhà nước sẽ phải hỗ trợ trong suốt thời gian cơ sở giáo dục mầm mon tồn 

tại; hơn nữa chính sách đề xuất không gắn trách nhiệm pháp lý của nhà đầu tư 

và cũng không khuyến khích nhà đầu tư.  

(2) Đối với người lao động (giáo viên): sau khi chấm dứt hợp đồng lao 

động với cơ sở giáo dục mầm non này có thể hợp đồng làm việc với cơ sở giáo 

dục mầm non khác, thời gian hỗ trợ tiếp tục được tính từ đầu tương ứng với 10 

năm, 7 năm hoặc 5 năm theo từng vùng. 

- Mức hỗ trợ trong chính sách được quy định theo “mức lương cơ sở”, tuy 

nhiên theo chủ trương của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Nghị quyết số 

27-NQ/TW ngày 21/5/2018 Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên 

chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp thì đến năm 

2021 sẽ không còn “lương cơ sở” nữa mà sẽ thực hiện trả lương theo vị trí việc 

làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo. Như vậy, nếu quy định mức hỗ trợ theo 

“mức lương cơ sở” nêu trên thì đến năm 2020 phải thực hiện sửa đổi, bổ sung 

chính sách để thực hiện từ năm 2021, không đảm bảo tính ổn định của chính 

sách, không thể hiện được sự dự báo, dự đoán trong hoạch định chính sách. 

2. Về trình tự, thủ tục thực hiện chính sách 

2.1. Về hồ sơ đề nghị hỗ trợ 

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ được quy định tại Điều 5 dự thảo Quy định còn một số 

nội dung không phù hợp, cụ thể: 
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- Quy định về “bản sao hồ sơ về quản lý đầu tư” tại điểm b khoản 1 Điều 5 

chưa phù hợp, vì đối với nhà đầu tư là cá nhân thực hiện mở các nhóm trẻ, lớp 

mẫu giáo độc lập tư thục thì không phải thực hiện hồ sơ này; nội dung chính 

sách là hỗ trợ xây dựng phòng xây mới, nên yêu cầu hồ sơ về quản lý đầu tư là 

không cần thiết. 

- Yêu cầu về bản sao có chứng thực các hồ sơ, hợp đồng, biên bản tại điểm b 

khoản 1, điểm b khoản 2, điểm b khoản 3 Điều 5 là không hợp lý, không phù 

hợp. Theo quy định tại Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 20/6/2014 của Thủ tướng 

Chính phủ về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng làm dụng yêu cầu nộp bản 

sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính thì 

“cá nhân, tổ chức trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính thì các giấy tờ trong 

thành phần hồ sơ có thể là bản sao từ sổ gốc, bản sao có chứng thực hoặc nộp 

bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu”, việc quy định bắt buộc thành 

phần hồ sơ phải là bản sao có chứng thực là không phù hợp. 

2.2. Về trình tự và thời gian thực hiện 

Trình tự và thời gian thực hiện thủ tục hỗ trợ được quy định tại Điều 6 dự 

thảo Quy định còn chung chung, không rõ ràng, chưa quy định rõ trách nhiệm 

của cơ quan, đơn vị thực hiện, cụ thể: 

- Chưa quy định mẫu “văn bản đề nghị được hỗ trợ”. 

- Chưa quy định trách nhiệm của cơ quan nhà nước đối với trường hợp hồ sơ 

chưa hợp lệ. 

- Chưa quy định trách nhiệm của cơ quan nhà nước xử lý đối với hồ sơ (ví 

dụ phải có văn bản trả lời, thông báo cho cơ sở giáo dục mầm non ngoài công 

lập) trong trường hợp sau thẩm định mà cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập 

không đủ điều kiện hưởng chính sách. 

- Chưa quy định rõ cơ quan, đơn vị nào thuộc UBND cấp huyện có trách 

nhiệm chuyển kinh phí hỗ trợ cho cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập. 

- Việc thực hiện thủ tục hành chính hỗ trợ một phần tiền lương cho giáo viên 

được thực hiện hàng tháng, tạo thêm gánh nặng về thực hiện thủ tục hành chính 

cho cơ sở giáo dục ngoài công lập cũng như gánh nặng giải quyết thủ tục hành 

chính cho cơ quan nhà nước, không đúng với chủ trương, chính sách của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước về cải cách thủ tục hành chính. 

3. Về kỹ thuật soạn thảo văn bản 

Thể thức, kỹ thuật trình bày dự thảo văn bản chưa khoa học, khó theo dõi. 

4. Về trình tự, thủ tục soạn thảo văn bản 

Cơ quan soạn thảo chưa thực hiện việc lấy ý kiến tham gia của Văn phòng 

UBND tỉnh đối với các quy định về thủ tục hành chính trong dự thảo Nghị quyết 

theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 
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2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (được sửa đổi, bổ sung tại 

Nghị định số 48/2013/NĐ-CP; Nghị định số 150/2016/NĐ-CP và Nghị định số 

92/2017/NĐ-CP); Chưa thực hiện việc đánh giá tác động đối với từng thủ tục 

hành chính. 

III. ĐỀ NGHỊ CỦA HỘI ĐỒNG TƯ VẤN THẨM ĐỊNH VÀ SỞ TƯ PHÁP 

Từ các vấn đề nêu tại Phần II Báo cáo này, đề nghị Sở Giáo dục và Đào 

tiếp thu ý kiến của Hội đồng tư vấn thẩm định để soạn thảo lại dự thảo Nghị 

quyết, như sau: 

1. Về bố cục của văn bản 

Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, bố cục lại văn bản theo hướng chia 

nội dung dự thảo Quy định thành 03 Chương. Trong đó Chương II quy định về 

chính sách hỗ trợ và trình tự, thủ tục hỗ trợ bố cục thành 03 mục, mỗi mục tương 

ứng với 01 chính sách, được kết cấu gồm 03 Điều, trong đó 01 Điều quy định về 

nội dung chính sách và mức hỗ trợ; 01 Điều quy định về điều kiện hỗ trợ; 01 

điều quy định về trình tự, thủ tục hỗ trợ. 

2. Về địa bàn hỗ trợ 

Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, cân nhắc lựa chọn việc xây dựng 

mức hỗ trợ theo 02 phương án: 

- Phương án 1: Căn cứ theo quy định về địa bàn ưu đãi đầu tư tại Luật Đầu 

tư và các văn bản hướng dẫn thi hành để xây dựng mức hỗ trợ cho 02 địa bàn: 

(1) Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, gồm: các huyện Hàm Yên, 

Sơn Dương, Yên Sơn và thành phố Tuyên Quang; (2) Địa bàn có điều kiện kinh 

tế - xã hội đặc biệt khó khăn, gồm các huyện: Na Hang, Chiêm Hóa, Lâm Bình. 

- Phương án 2: Căn cứ theo quy định về xác định, phân loại xã khu vực I, 

khu vực II, khu vực III tại Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của 

Chính phủ để xây dựng mức hỗ trợ cho 03 địa bàn: (1) Xã khu vực III - xã có 

điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; (2) Xã khu vực II - xã có điều kiện 

kinh tế - xã hội còn khó khăn nhưng đã tạm thời ổn định; (3) Xã khu vực I - các 

xã còn lại không thuộc khu vực II, III. 

3. Về nội dung của các chính sách 

3.1. Chính sách hỗ trợ xây dựng phòng xây mới 

- Đề nghị chỉ hỗ trợ xây dựng mới phòng sinh hoạt chung (đã bao gồm khu 

vực kho, khu vực vệ sinh khép kín). 

- Mức hỗ trợ: 

Trường hợp lựa chọn địa bàn hỗ trợ theo phương án 1, mức hỗ trợ như sau: 

+ Địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn: 120 triệu đồng/phòng. 
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+ Địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn: 150 triệu 

đồng/phòng. 

Trường hợp lựa chọn địa bàn hỗ trợ theo phương án 2, mức hỗ trợ như sau: 

+ Xã khu vực I: 120 triệu đồng/phòng. 

+ Xã khu vực II: 135 triệu đồng/phòng. 

+ Xã khu vực III: 150 triệu đồng/phòng 

3.2. Chính sách hỗ trợ kinh phí mua sắm thiết bị, đồ dùng dạy học, đồ chơi 

- Đề nghị thực hiện hỗ trợ kinh phí mua sắm thiết bị, đồ dùng dạy học, đồ 

chơi theo nhóm trẻ, lớp mẫu giáo. 

- Mức hỗ trợ: 

Trường hợp lựa chọn địa bàn hỗ trợ theo phương án 1, mức hỗ trợ như sau: 

+ Địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn: 20 triệu đồng/nhóm trẻ, lớp 

mẫu giáo. 

+ Địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn: 30 triệu 

đồng/nhóm trẻ, lớp mẫu giáo. 

Trường hợp lựa chọn địa bàn hỗ trợ theo phương án 2, mức hỗ trợ như sau: 

+ Xã khu vực I: 20 triệu đồng/nhóm trẻ, lớp mẫu giáo. 

+ Xã khu vực II: 25 triệu đồng/nhóm trẻ, lớp mẫu giáo. 

+ Xã khu vực III: 30 triệu đồng/nhóm trẻ, lớp mẫu giáo 

3.3. Chính sách hỗ trợ một phần tiền lương cho giáo viên trực tiếp chăm 

sóc, giáo dục trẻ. 

- Đề nghị thực hiện hỗ trợ cho nhà đầu tư/chủ cơ sở giáo dục mầm non 

ngoài công lập một phần kinh phí để trả lương cho giáo viên trực tiếp chăm sóc, 

giáo dục trẻ. 

- Mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ: 

Trường hợp lựa chọn địa bàn hỗ trợ theo phương án 1, mức hỗ trợ như sau: 

+ Địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, mức hỗ trợ 1.300.000 

đồng/giáo viên/tháng; thời gian hỗ trợ 05 năm. 

+ Địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, mức hỗ trợ trong 

05 năm đầu là 2.000.000 đồng/giáo viên/tháng, 02 năm tiếp theo mức hỗ trợ là 

1.700.000 đồng/giáo viên/tháng. 

Trường hợp lựa chọn địa bàn hỗ trợ theo phương án 2, mức hỗ trợ như sau: 

+ Xã khu vực I: mức hỗ trợ 1.300.000 đồng/giáo viên/tháng; thời gian hỗ 

trợ 05 năm. 
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+ Xã khu vực II: mức hỗ trợ 1.700.000 đồng/giáo viên/tháng; thời gian hỗ 

trợ 05 năm. 

+ Xã khu vực III: mức hỗ trợ trong 05 năm đầu là 2.000.000 đồng/giáo 

viên/tháng, 02 năm tiếp theo mức hỗ trợ là 1.700.000 đồng/giáo viên/tháng. 

Lưu ý: Thời gian giáo viên nghỉ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội thì không 

được tính vào thời gian hưởng chế độ hỗ trợ tại chính sách này. 

4. Về thủ tục hành chính để thực hiện chính sách 

 Căn cứ nội dung các chính sách nêu tại mục 3 phần III Báo cáo này, đề 

nghị Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, xây dựng thủ tục hành chính cho mỗi 

nội dung chính sách hỗ trợ đảm bảo chặt chẽ, đơn giản, thuận tiện, dễ tiếp cận, 

thời gian thực hiện ngắn, ít tầng nấc, không tạo kẽ hở cho “cơ chế xin- cho”, 

ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, không sử 

dụng tiền mặt để hỗ trợ và phải xin ý kiến tham gia bằng văn bản của Văn 

phòng UBND tỉnh về các thủ tục hành chính được quy định trong dự thảo 

Nghị quyết. 

Đối với trình tự, thủ tục hỗ trợ một phần tiền lương cho giáo viên trực tiếp 

chăm sóc, giáo dục trẻ tại nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (không phải nhà 

trường, nhà trẻ) cần quy định chặt chẽ và theo hướng hỗ trợ trực tiếp cho chủ cơ 

sở (nhóm, lớp); cách thức hỗ trợ một phần tiền lương cho cơ sở giáo dục mầm 

non (bao gồm cả nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, nhà trường, nhà trẻ) được áp 

dụng tương tự như một đơn vị dự toán; hàng năm cơ sở giáo dục mầm non dự 

toán kinh phí hỗ trợ gửi Phòng Tài chính cấp huyện thẩm định, trình UBND cấp 

huyện quyết định giao dự toán; hàng tháng cơ sở giáo dục mầm non lập thủ tục 

rút tiền tại Kho bạc Nhà nước để chi lương từng tháng cho giáo viên. 

IV. KẾT LUẬN 

Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ nội dung thẩm định tại Phần II, 

Phần III Báo cáo này và các quy định của pháp luật hiện hành để nghiên cứu, 

chỉnh sửa nội dung dự thảo Nghị quyết, hoàn chỉnh hồ sơ trước khi trình UBND 

tỉnh, đồng gửi Sở Tư pháp 01 bản điện tử (có chữ ký số hoặc bản scan) qua “Hệ 
thống quản lý văn bản và điều hành Sở Tư pháp” để theo dõi. 

Trên đây là Báo cáo kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh 

quy định một số chính sách khuyến khích phát triển giáo dục mầm non ngoài 

công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang./. 

Nơi nhận:     
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Ban VHXH - HĐND tỉnh; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Giám đốc Sở; 

- Trang TTĐT STP; 

- Lưu VT, XD&KTVB. 
  Thành.4b. 
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