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TỜ TRÌNH 

Dự thảo Nghị quyết Quy định một số chính sách đối với giáo dục mầm non, 

giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và nội dung, mức chi thực hiện 

Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” 

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025 
 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh 

 

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Ủy 

ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Dự thảo Nghị quyết “Quy 

định một số chính sách đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục 

thường xuyên và nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập 

giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh” giai đoạn 2022-2025, với các nội 

dung sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT 

- Các chính sách về giáo dục hiện nay được quy định tại nhiều văn bản (05 

Nghị quyết của HĐND tỉnh) cần tích hợp để thuận lợi trong quá trình thực hiện. 

- Một số chính sách ban hành để giải quyết một số nhiệm vụ cụ thể nhưng 

không có thời gian kết thúc; một số chính sách hiện nay không có đối tượng thực 

hiện, mức hưởng chưa công bằng, quy định mức hưởng theo hệ số lương cơ sở sẽ 

không thực hiện được khi Trung ương bỏ lương cơ sở; một số quy định về độ 

tuổi, từ ngữ tại các nghị quyết không còn phù hợp quy định mới của pháp luật và 

tình hình thực tế. Mặt khác, chính sách khen thưởng học sinh giỏi không được 

tích hợp vào chính sách thu hút mới; chính sách biệt phái giáo viên, khuyến khích 

giáo viên ngoại ngữ có chứng chỉ quốc tế đến năm 2021 hết hiệu lực nhưng vẫn 

chưa giải quyết được thừa, thiếu giáo viên; chính sách mới ban hành có độ trễ về 

thời gian.  

- Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 17/2022/TT-BTC ngày 

08/3/2022 hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Xây dựng xã 

hội học tập giai đoạn 2021-2030” yêu cầu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quy định 

nội dung, mức chi cụ thể để thực hiện tại địa phương. 

Từ các nội dung trên, cần thiết phải ban hành Nghị quyết mới để tích hợp, 

bổ sung, sửa đổi, bãi bỏ một số chính sách bảo đảm phù hợp quy định của pháp 

luật và tình hình thực tiễn. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

1. Mục đích: Tích hợp, bổ sung, sửa đổi một số nội dung của các chính 

sách thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc 

phục khó khăn, vướng mắc, chưa phù hợp trong quá trình thực hiện; bãi bỏ các 
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chính sách không còn phù hợp, làm cơ sở để đánh giá hiệu quả của chính sách. 

Thực hiện quy định của pháp luật về cụ thể hóa các văn bản của cấp trên. 

2. Quan điểm: 

- Đúng với chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và phù 

hợp khả năng nguồn kinh phí. 

- Chế độ, chính sách bổ sung, tiếp tục thực hiện trong giai đoạn 2022-2025 

phải gắn với việc giải quyết nhiệm vụ trong tâm, trọng điểm, các khó khăn, bất 

cập của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa 

bàn tỉnh Hà Tĩnh; bãi bỏ hoặc đưa ra khỏi Nghị quyết các chính sách không còn 

phù hợp, không có đối tượng thụ hưởng. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

- Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì xây dựng dự 

thảo Nghị quyết; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo dự thảo Nghị quyết tổ chức lấy ý kiến góp ý của 

các sở, ngành, địa phương; tiếp thu ý kiến góp ý, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết; 

gửi Sở Tư pháp thẩm định dự thảo Nghị quyết; tiếp thu ý kiến thẩm định, hoàn 

thiện dự thảo báo cáo UBND tỉnh; 

- Dự thảo Nghị quyết đã tổ chức lấy ý kiến của Ủy viên UBND tỉnh; 100% 

Ủy viên UBND tỉnh đồng ý trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua. 

- Dự thảo Nghị quyết đã được Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trình 

xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý ban 

hành; 

- Sau khi có ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các Ủy viên Ủy ban nhân 

dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã bổ sung, tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Nghị 

quyết và đã có ý kiến của Sở Tư pháp. 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT 

1. Bố cục: Nghị quyết gồm 16 điều và 03 phụ lục 

- Điều 1: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; 

- Điều 2: Chính sách đối với giáo dục mầm non dân lập, tư thục; 

- Điều 3: Học bổng khuyến khích; 

- Điều 4: Hỗ trợ sinh hoạt phí đối với học sinh; 

- Điều 5: Hỗ trợ tiền ăn, chi phí đi lại, tiền thuê chỗ nghỉ đối với học sinh 

tham gia học bồi dưỡng đội tuyển dự thi học sinh giỏi; 

- Điều 6: Thù lao đối với giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi; 

- Điều 7: Thưởng học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi quốc tế, khu 

vực quốc tế, quốc gia; có điểm cao trong tuyển sinh vào đại học. 

- Điều 8: Chính sách ưu đãi đối với cán bộ quản lý, giáo viên có học sinh 

đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc tế, khu vực quốc tế và quốc gia các môn 

văn hóa và cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học; 

- Điều 9: Chính sách hỗ trợ viên chức đi học văn bằng 2, đi biệt phái, giáo 

viên dạy ngoại ngữ có chứng chỉ quốc tế; 
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- Điều 10: Chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức và người lao 

động thuộc đối tượng tinh giản biên chế; 

- Điều 11: Nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập 

giai đoạn 2021-2030” 

- Điều 12: Nguồn kinh phí thực hiện; 

- Điều 13: Lập, phân bổ dự toán, quyết toán kinh phí và hồ sơ, trình tự, 

phương thức thực hiện;  

- Điều 14: Quy định chuyển tiếp; 

- Điều 15: Điều khoản tham chiếu; 

- Điều 16: Tổ chức thực hiện. 

2. Nội dung cơ bản của Nghị quyết 

Quy định một số chế độ, chính sách đối với giáo dục mầm non, giáo dục 

phổ thông, giáo dục thường xuyên và nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây 

dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 

2022-2025. 

3. Đánh giá tác động của thủ tục hành chính 

- Dự thảo Nghị quyết có 01 thủ tục hành chính: Quy định hồ sơ, trình tự, 

phương thức thực hiện chính sách hỗ trợ sinh hoạt phí đối với học sinh. 

- Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá tác động của thủ tục hành chính theo 

hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10 tháng 02 

năm 2022; xin ý kiến của Văn phòng UBND tỉnh. 

- Tiếp thu ý kiến của Văn phòng UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn 

thiện dự thảo Nghị quyết.   

V. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN: Không 

Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị quyết “Quy định một số chính sách 

đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và nội 

dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” 

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh” giai đoạn 2022-2025, UBND tỉnh kính trình HĐND 

tỉnh xem xét, quyết định. 

(Tờ trình này thay thế Tờ trình số 476/TTr-UBND ngày 02/12/2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh)./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTr HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh;  

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Chánh VP, PCVP Trần Tuấn Nghĩa; 

- Lưu: VT, TH, VX.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

  Lê Ngọc Châu 
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