
 

BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết của                                                  

Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số 
chính sách phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 01 
tháng 8 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang  

             

Thực hiện Văn bản số 3309/UBND-THVX ngày 08/9/2021 của UBND tỉnh 

về việc thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh (đề 

nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non ngoài công 

lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Nghị quyết số 

05/2019/NQ-HĐND ngày 01 tháng 8 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Tuyên Quang) của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 126/TTr-SGDĐT ngày 

16/8/2021, sau khi nghiên cứu, Sở Tư pháp có ý kiến thẩm định như sau: 

I. CĂN CỨ THẨM ĐỊNH VĂN BẢN 

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019; 

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020; 

- Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

- Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;  

- 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; Nghị định số 154/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 

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; 

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

quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;  
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- Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 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 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008;  

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 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 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 

của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;  

- Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ 

quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non;  

- Quyết định 1466/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định 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/QĐTTg ngày 22 tháng 7 

năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về 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 1466/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 

năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ;  

- Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về Tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025;  

- Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc 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 theo trình độ phát triển giai 

đoạn 2021-2025; 

- Một số văn bản, tài liệu có liên quan. 

II. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH 

1. Về thành phần hồ sơ gửi Sở Tư pháp thẩm định 

- Khoản 2 Điều 115 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 

(được sửa đổi, bổ sung năm 2020) quy định: 

“2. Hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết gửi để thẩm định gồm các tài  l iệu 

theo quy định tại Điều 114 của Luật này...”. 
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- Điều 114 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa 

đổi, bổ sung năm 2020) quy định: 

“Điều 114. Hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết 

1. Tờ trình đề nghị xây dựng nghị quyết, trong đó phải nêu rõ sự cần thiết 

ban hành nghị quyết; mục đích, quan điểm xây dựng nghị quyết; đối tượng, phạm 

vi điều chỉnh của nghị quyết; mục tiêu, nội dung chính sách trong dự thảo nghị 

quyết và các giải pháp để thực hiện chính sách đã được lựa chọn; thời gian dự 

kiến đề nghị Hội đồng nhân dân xem xét, thông qua; dự kiến nguồn lực, điều kiện 

bảo đảm cho việc thi hành nghị quyết. 

2. Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng nghị 

quyết, trong đó phải nêu rõ vấn đề cần giải quyết; mục tiêu ban hành chính sách; 

các giải pháp để thực hiện chính sách; các tác động tích cực, tiêu cực của chính 

sách; chi phí, lợi ích của các giải pháp; so sánh chi phí, lợi ích của các giải 

pháp; lựa chọn giải pháp của cơ quan, tổ chức và lý do lựa chọn; xác định vấn 

đề giới và tác động giới của chính sách. 

3. Báo cáo tổng kết việc thi hành pháp luật hoặc đánh giá thực trạng các 

vấn đề liên quan đến chính sách. 

4. Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, 

cá nhân và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp; bản chụp ý kiến góp ý.  

5. Dự kiến Đề cương chi tiết dự thảo nghị quyết. 

6. Tài liệu khác (nếu có)”. 

Như vậy, hồ sơ tài liệu kèm theo Tờ trình số 126/TTr-SGDĐT ngày 

16/8/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo được UBND tỉnh giao Sở Tư pháp thẩm 

định (tại Văn bản số 3309/UBND-THVX ngày 08/9/2021) còn thiếu: (1) Báo cáo 

đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng nghị quyết; (2) Báo cáo 

tổng kết việc thi hành pháp luật hoặc đánh giá thực trạng các vấn đề liên quan 

đến chính sách. Vì vậy, Sở Tư pháp chưa đầy đủ cơ sở để tổ chức thẩm định theo 

quy định. 

2. Về nội dung đề xuất xây dựng nghị quyết 

Trên cơ sở nghiên cứu tài liệu hiện có gửi kèm theo Tờ trình số 126/TTr-

SGDĐT ngày 16/8/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp nhận thấy: 

2.1. Quá trình lập đề nghị xây dựng nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND 

ngày 01 tháng 8 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang, Sở Giáo 

dục và đào tạo đã thực hiện lấy ý kiến tham gia của 02 cơ quan (Sở Tư pháp, Sở 
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Tài chính); 02/02 cơ quan được lấy ý kiến đã có văn bản tham gia đối với đề nghị 

xây dựng nghị quyết nhưng chưa được cơ quan soạn thảo nghiên cứu tiếp thu, 

chỉnh sửa. Sở Tư pháp cho rằng các ý kiến tham gia này là phù hợp, cần được 

xem xét kỹ lưỡng để tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết. 

Trong đó, ý kiến cụ thể của từng cơ quan như sau: 

a) Ý kiến của Sở Tài chính (tại Văn bản số 1215/STC-QLNS ngày 

29/6/2021) nêu: 

“... Khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND quy định: “2. Chính 

sách hỗ trợ được thực hiện theo địa bàn các xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân 

tộc thiểu số và miền núi theo quy định của Thủ tướng Chính phủ”. 

Do đó chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND chỉ 

thực hiện đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định của Thủ tướng 

Chính phủ, khi danh sách các xã khu vực I, khu vực II, khu vực III thuộc vùng 

dân tộc thiểu số và miền núi thay đổi theo các quyết định của Thủ tướng Chính 

phủ sẽ không ảnh hưởng tới việc thực hiện Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND... 

Việc đề nghị sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 05/2019/NQHĐND khi Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 

2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc 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 theo trình 

độ phát triển giai đoạn 2021-2025 với mục đích để tiếp tục hỗ trợ cho các cơ sở 

mầm non ngoài công lập tại 17 xã, phường không thuộc vùng  dân tộc thiểu số và 

miền núi từ 04/6/2021 là không phù hợp với nguyên tắc áp dụng tại Điều 3 Nghị 

quyết số 05/2019/NQ-HĐND”. 

b) Ý kiến của Sở Tư pháp (tại Văn bản số 648/STP-

XDKTTHPL&PBGDPL ngày 27/6/2021) nêu: 

Hồ sơ dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị quyết thể hiện dự thảo văn bản chỉ 

sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3, khoản 3 Điều 4, khoản 3 Điều 7, khoản 3 Điều 

10 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND (các nội dung 

liên quan đến việc phân loại xã, phường, thị trấn thuộc khu vực I, khu vực II, khu 

vực III thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định của Thủ tướng 

Chính phủ), tuy nhiên, ngoài các nội dung được đề xuất sửa đổi, bổ sung nêu 

trên, qua rà soát một số chính sách liên quan về khuyến khích phát triển giáo dục 

mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh, đề nghị Sở Giáo dục và đào tạo tiếp 

tục nghiên cứu, chỉnh sửa một số nội dung sau: 

(1) Hỗ trợ đối với giáo viên  

- Điều 10 Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND quy định:  
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“Cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập được hỗ trợ một phần kinh phí 

trả lương cho giáo viên trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ theo các mức sau: 

1. Cơ sở tại các xã khu vực III được hỗ trợ 2,0 triệu đồng/01 giáo viên/01 

tháng trong 05 năm đầu; hỗ trợ 1,7 triệu đồng/01 giáo viên/01 tháng cho 02 

năm tiếp theo. Tổng thời gian được hỗ trợ là 07 năm, mỗi năm 12 tháng.  

2. Cơ sở tại các xã khu vực II được hỗ trợ 1,7 triệu đồng/01 giáo viên/01 

tháng. Thời gian được hỗ trợ là 05 năm, mỗi năm 12 tháng. 

3. Cơ sở tại các xã khu vực I được hỗ trợ 1,3 triệu đồng/01 giáo viên/01 

tháng. Thời gian được hỗ trợ là 05 năm, mỗi năm 12 tháng”. 

- Khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của 

HĐND tỉnh Quy định về chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em nhà trẻ và mức hỗ 

trợ đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu 

công nghiệp; mức hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục 

mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang (viết tắt là Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND), quy định: 

“3. Mức hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm 

non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp 

Giáo viên mầm non thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị 

định số 105/2020/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang được hỗ trợ 800.000 

đồng/tháng (tám trăm nghìn đồng một tháng)”. 

Mặc dù, Điều 10 Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND hỗ trợ một phần kinh 

phí trả lương tháng cho giáo viên trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ, khoản 3 Điều 1 

Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND hỗ trợ hàng tháng bằng tiền (nằm ngoài mức 

lương thỏa thuận giữa chủ cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục với giáo 

viên) nhưng nội dung hỗ trợ tại khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 07/2020/NQ-

HĐND có tính chất như tiền lương (chỉ khác cách thức hỗ trợ); hơn nữa cùng đối 

tượng là "giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư 

thục ở địa bàn có khu công nghiệp" hàng tháng được ngân sách nhà nước hỗ trợ 

hai lần với hai nội dung là kinh phí trả lương và tiền ngoài lương là không hợp 

lý.  

(2) Hỗ trợ trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học 

- Điều 7 Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND quy định: 

"Các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập được hỗ trợ kinh phí mua 

sắm thiết bị, đồ dùng dạy học, đồ chơi theo các mức sau: 

1. Cơ sở tại các xã khu vực III được hỗ trợ 30 triệu đồng/mỗi nhóm trẻ 

hoặc lớp mẫu giáo. 
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2. Cơ sở tại các xã khu vực II được hỗ trợ 25 triệu đồng/mỗi nhóm trẻ 

hoặc lớp mẫu giáo. 

3. Cơ sở tại các xã khu vực I được hỗ trợ 20 triệu đồng/mỗi nhóm trẻ 

hoặc lớp mẫu giáo". 

- Khoản 1, khoản 2 Điều 5 Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 

của Chính phủ Quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non (viết tắt là Nghị 

định số 105/2020/NĐ-CP) quy định: 

"Điều 5. Chính sách đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư 

thục ở địa bàn có khu công nghiệp, nơi có nhiều lao động  

1. Đối tượng hưởng chính sách 

Cơ sở giáo dục mầm non độc lập ở địa bàn có khu công nghiệp thuộc loạ i 

hình dân lập, tư thục đã được cấp có thẩm quyền cấp phép thành lập theo đúng 

quy định có từ 30% trẻ em là con công nhân, người lao động làm việc tại khu 

công nghiệp. 

2. Nội dung chính sách 

Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này được hỗ trợ trang bị cơ sở vật 

chất 01 lần, bao gồm: trang bị đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học theo danh mục 

quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và hỗ trợ kinh phí sửa chữa cơ sở vật chất 

để phục vụ trực tiếp cho việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em. Mức hỗ trợ 

tối thiểu là 20 (hai mươi) triệu đồng/cơ sở giáo dục mầm non độc lập". 

Theo quy định trên, việc hỗ trợ kinh phí mua trang bị đồ dùng, đồ chơi, 

thiết bị dạy học cho cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục ở địa bàn có 

khu công nghiệp, nơi có nhiều lao động có sự trùng lấn, không thống nhất giữa 

Nghị định số 105/2020/NĐ-CP và Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND; cùng lúc, 

cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp, 

nơi có nhiều lao động được 02 lần hỗ trợ kinh phí mua trang bị đồ dùng, đồ 

chơi, thiết bị dạy học tại 02 văn bản này. Trong khi đó, khoản 2, khoản 3 Điều 

156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 

2020) quy định: "Điều 156. Áp dụng văn bản quy phạm pháp luật: (2). Trong 

trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một 

vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn. (3). Trong trường hợp 

các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành có quy định khác 

nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản quy phạm pháp luật 

ban hành sau.". Nếu áp dụng quy định này thì mức hỗ trợ cho cơ sở giáo dục 

mầm non độc lập dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp sẽ thấp hơn rất 

nhiều so với khu vực khác. 
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Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND được HĐND tỉnh ban hành trước thời 

điểm Chính phủ ban hành Nghị định số 105/2020/NĐ-CP, vì vậy, cần tiếp tục rà 

soát nội dung Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND, Nghị quyết số 07/2020/NQ-

HĐND để tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xử lý các nội dung không 

phù hợp, không đồng bộ, không thống nhất. 

2.2. Ngoài các vấn đề đã nêu tại Điểm 2.1 nêu trên, khoản 4 Điều 1 dự thảo 

Nghị quyết kèm theo hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết bổ sung khoản 4 Điều 7 

Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND như sau: 

“4. Các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập ở địa bàn có khu công 

nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08 

tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm 

non được hỗ trợ 01 lần kinh phí sửa chữa cơ sở vật chất để phục vụ trực tiếp cho 

việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. Mức hỗ trợ tối đa là 10 triệu đồng/cơ 

sở giáo dục mầm non ngoài công lập. Việc hỗ trợ được chi trả dựa trên cơ sở 

hợp đồng, biên bản nghiệm thu sửa chữa cơ sở vật chất giữa chủ cơ sở và bên 

cung cấp dịch vụ; biên bản kiểm tra thực tế của Phòng Giáo dục và Đào tạo và 

Phòng Tài chính - Kế hoạch”. 

Tuy nhiên, quy định này đã được quy định tại Điều 5 Nghị định 

số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ Quy định chính sách phát 

triển giáo dục mầm non (viết tắt là Nghị định số 105/2020/NĐ-CP) và định mức 

hỗ trợ tại khoản 4 Điều 1 dự thảo nghị quyết (bổ sung khoản 4 Điều 7) chưa đảm 

bảo phù hợp theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 105/2020/NĐ-CP, cụ thể: 

“Điều 5. Chính sách đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư 

thục ở địa bàn có khu công nghiệp, nơi có nhiều lao động  

1. Đối tượng hưởng chính sách 

Cơ sở giáo dục mầm non độc lập ở địa bàn có khu công nghiệp thuộc loại 

hình dân lập, tư thục đã được cấp có thẩm quyền cấp phép thành lập theo đúng 

quy định có từ 30% trẻ em là con công nhân, người lao động làm việc tại khu 

công nghiệp. 

2. Nội dung chính sách 

Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này được hỗ trợ trang bị cơ sở vật 

chất 01 lần, bao gồm: trang bị đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học theo danh mục 

quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và hỗ trợ kinh phí sửa chữa cơ sở vật chất 

để phục vụ trực tiếp cho việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em. Mức hỗ trợ 

tối thiểu là 20 (hai mươi) triệu đồng/cơ sở giáo dục mầm non độc lập". 
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Từ các vấn đề nêu trên, Sở Tư pháp trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân 

tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và đào tạo tiếp thu ý kiến nêu tại mục 2 Phần II Báo cáo 

này, tiếp tục rà soát chỉnh sửa đề xuất xây dựng Nghị quyết cho phù hợp với quy 

định của pháp luật hiện hành; bổ sung hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết nêu tại 

mục 1 Phần II Báo cáo này theo quy định. Sau khi hoàn chỉnh nội dung trên, đề 

nghị xây dựng Nghị quyết mới đủ điều kiện để trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem 

xét trước khi trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến để làm cơ sở 

soạn thảo, lấy ý kiến tham gia, thẩm định... đối với dự thảo Nghị quyết theo quy 

định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Trên đây là báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp về đề nghị xây dựng Nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một 

số chính sách phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 01 

tháng 8 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang./. 

 

Nơi nhận:     
- UBND tỉnh (báo cáo); 
- Sở Giáo dục và Đào tạo; 
- Sở Tài chính (để biết); 
- Giám đốc Sở; 
- Trang TTĐT STP; 
- Lưu VT, XDKTTHPL&PLGDPL. 
  Loan.5b. 

GIÁM ĐỐC 

 
 
 

 
 
 

Nguyễn Thị Thược 
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