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BÁO CÁO THẨM TRA
Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với cơ sở giáo 

dục mầm non độc lập dân lập, tư thục; mức hỗ trợ đối với trẻ em, giáo viên 
mầm non theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ

 trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 ( Trình tại kỳ họp thứ 5 – HĐND tỉnh khoá XVII)

Sau khi nghiên cứu, xem xét Tờ trình số 110/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 
năm 2021 của UBND tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ đối với cơ sở giáo dục 
mầm non độc lập dân lập, tư thục; mức hỗ trợ đối với trẻ em, giáo viên mầm non 
theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ trên địa bàn 
tỉnh Hải Dương và dự thảo nghị quyết kèm theo, Ban văn hóa – xã hội HĐND tỉnh 
có một số ý kiến như sau:

1. Căn cứ pháp lý và sự cần thiết ban hành Nghị quyết

a) Căn cứ pháp lý

Căn cứ quy định tại Điều 5, Điều 8, Điều 10 Nghị định số 105/2020/NĐ-CP 
ngày 08/9/2020 của Chính phủ, trên cơ sở nội dung trình của UBND tỉnh, HĐND 
tỉnh quyết định mức hỗ trợ đối với cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục; hỗ trợ 
đối với trẻ em mầm non, giáo viên mầm non đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và 
tính thống nhất, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

b) Sự cần thiết

Chính sách phát triển giáo dục mầm non luôn được Đảng và Nhà nước quan 
tâm. Trong điều kiện kinh tế - xã hội hiện nay, nhu cầu phát triển các khu công 
nghiệp cao, thu hút phần lớn người lao động chủ yếu ở lứa tuổi có con nhỏ tham gia. 
Người lao động cần nơi trông nom, chăm sóc, giáo dục trẻ ở độ tuổi nhà trẻ, mẫu 
giáo và ngoài giờ hành chính, trong khi các trường mầm non công lập chưa đáp ứng 
được hết nhu cầu. Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ 
nhằm ưu tiên, phát triển giáo dục mầm non, nhất là các cơ sở giáo dục mầm non 
độc lập dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp. Đứng trước đòi hỏi của thực 
tế, trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng 40 cơ sở giáo dục mầm non độc lập tư thục được 
cấp có thẩm quyền quyết định thành lập ở địa bàn có khu công nghiệp. 
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Để tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục 
phát triển, hỗ trợ giáo viên mầm non, người lao động làm việc ở các khu công 
nghiệp còn nhiều khó khăn; tại kỳ họp này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành 
nghị quyết triển khai thực hiện một số nội dung quy định tại Nghị định số 
105/2020/NĐ-CP là cần thiết và phù hợp.

2. Về dự thảo Nghị quyết

a) Thẩm quyền ban hành 

Từ các căn cứ pháp lý và sự cần thiết nêu trên, tại kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh 
khóa XVII, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết là đúng thẩm quyền.

b) Thể thức dự thảo Nghị quyết

Thể thức dự thảo nghị quyết phù hợp với quy định tại 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 năm 2015 và Nghị 
định số 54/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.

c) Về nội dung tờ trình, dự thảo nghị quyết

Ban văn hóa – xã hội HĐND tỉnh nhất trí với nội dung đề xuất tại Tờ trình 
của UBND tỉnh:

- Các chế độ hỗ trợ phù hợp với quy định tại Điều 5, Điều 8, Điều 10 của 
Nghị định số 105/2020/NĐ-CP, các mức hỗ trợ đề xuất bằng mức tối thiểu quy 
định tại Nghị định.

- Ngân sách thực hiện hỗ trợ được bố trí từ nguồn ngân sách tỉnh, dự kiến 01 
năm gần 6 tỷ đồng, phù hợp với điều kiện ngân sách tỉnh còn khó khăn; được cân 
đối trong dự toán chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo hằng năm. 

- Thời gian thực hiện: từ ngày 01/01/2022.

3. Một số kiến nghị, đề xuất

Qua thẩm tra, Ban văn hóa – xã hội HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh:

- Giao sở Tài chính và sở Giáo dục – Đào tạo hướng dẫn triển khai thực hiện 
các chính sách trong Nghị quyết đảm bảo đúng quy trình, thủ tục theo Nghị định số 
105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ và các quy định hiện hành. 

- Việc rà soát đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ cần đảm bảo tránh sai sót, 
trùng lặp đối tượng; có phương án kiểm tra, sử dụng kinh phí hỗ trợ hiệu quả, đúng 
đối tượng. 
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Trên đây là Báo cáo thẩm tra về việc quy định mức hỗ trợ đối với cơ sở giáo 
dục mầm non độc lập dân lập, tư thục; mức hỗ trợ đối với trẻ em, giáo viên mầm 
non theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ trên địa 
bàn tỉnh, Ban văn hóa - xã hội trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- TT HĐND tỉnh (để báo cáo);
- UBND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các đại biểu tham dự kỳ họp;
- Lưu: VT.

TM. BAN VĂN HOÁ - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Hường
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