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Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 6 năm 2019

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ trang bị cơ sở
vật chất cho các nhóm trẻ độc lập tư thục tại khu vực khu công nghiệp
trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020
Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh
Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và
Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 20/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc
phê duyệt Đề án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu
công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020”; Thông tư số 143/2014/TT-BTC
ngày 30/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản
lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Đề án “Hỗ trợ, phát triển nhóm
trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020”
từ nguồn ngân sách nhà nước;
UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua Nghị quyết
Quy định mức hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ độc lập tư thục
tại khu vực khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, với
những nội dung như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
Thực hiện điểm d, Khoản 1, Mục 2, Điều 1 Quyết định số 404/QĐ-TTg
ngày 20/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ, phát triển
nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất đến 2020”;
Khoản 7, Điều 4 Thông tư số 143/2014/TT-BTC ngày 30/9/2014 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán
kinh phí thực hiện Đề án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu
vực khu công nghiệp, khu chế xuất đến 2020” từ nguồn ngân sách nhà nước
quy định “Chi hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ độc lập tư
thục, bao gồm cả các nhóm kiện toàn và thành lập mới: Căn cứ khả năng của
ngân sách địa phương và tình hình thực tế, UBND tỉnh trình Hội đồng nhân
dân tỉnh qui định mức hỗ trợ cụ thể”.
Việc chậm đề xuất ban hành Quy định: Sau khi Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt Đề án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu
công nghiệp, khu chế xuất đến 2020” theo Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày
20/3/2014 (gọi tắt là Đề án 404), Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt
Nam ban hành Kế hoạch số 74/KH-ĐCT ngày 20/4/2015 hướng dẫn triển
khai thực hiện Đề án 404 và tổ chức thực hiện làm điểm tại 10 tỉnh, thành
phố; giai đoạn này, tỉnh Quảng Ngãi không được chọn làm điểm.

Ngày 18/01/2018, Ban Điều hành Đề án Trung ương về triển khai thực
hiện Đề án 404 giai đoạn II (từ năm 2018 – 2020) ban hành Hướng dẫn số
17/HD-ĐCT, chọn 10 tỉnh làm điểm, trong đó, có tỉnh Quảng Ngãi.
Qua khảo sát, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 36 nhóm trẻ tư thục ở các khu
công nghiệp trên địa bàn tỉnh không có trang bị phục vụ dạy học cho trẻ dưới
36 tháng tuổi; nhà vệ sinh, nhà bếp chưa đảm bảo quy định cần được sửa
chữa, nâng cấp.
Từ những lý do trên, việc ban hành Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ
trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ độc lập tư thục tại khu vực khu công
nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi là thật sự cần thiết.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích

Quy định mức hỗ trợ các nhóm trẻ độc lập tư thục tại khu vực khu
công nghiệp bao gồm cả các nhóm được kiện toàn và nhóm thành lập mới đủ
điều kiện được cấp phép hoạt động theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
và có trông giữ tối thiểu 50% số trẻ dưới 36 tháng tuổi là con của công nhân
lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
2. Quan điểm xây dựng văn bản
- Việc xây dựng Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ trang bị cơ sở vật
chất cho các nhóm trẻ độc lập tư thục tại khu vực khu công nghiệp trên địa
bàn tỉnh Quảng Ngãi phải bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, đúng thẩm
quyền và quy định của pháp luật.
- Trình tự, thủ tục xây dựng Nghị quyết phải đảm bảo đúng quy định
của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.
3. Cơ sở pháp lý
- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
- Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng
Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư
thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020”;
- Thông tư số 143/2014/TT-BTC ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán
kinh phí thực hiện Đề án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu
vực khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020” từ nguồn ngân sách nhà
nước;
- Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Bộ
trưởng 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 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục
và Đào tạo sửa đổi, bổ sung, một số thiết bị quy định tại Danh mục Đồ dùngĐồ chơi-Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non ban hành kèm
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theo Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 2 năm 2010 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
Việc xây dựng dự thảo Nghị quyết nêu trên thực hiện theo đúng quy
định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đã lấy ý kiến tham gia
góp ý của các cơ quan liên quan, Sở Tư pháp đã thẩm định; UBND tỉnh họp
thông qua trước khi trình HĐND tỉnh.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ
QUYẾT
1. Bố cục: Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh gồm có 7 điều; trong
đó: Điều 1: Phạm vi điều chỉnh, Điều 2: Đối tượng áp dụng, Điều 3: Điều
kiện để được hưởng chính sách, Điều 4: Mức chi hỗ trợ kinh phí, Điều 5:
Kinh phí thực hiện, Điều 6: Tổ chức thực hiện, Điều 7: Hiệu lực thi hành.
2. Nội dung cơ bản
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này Quy định mức hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các
nhóm trẻ độc lập tư thục tại khu vực khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng
Ngãi đến năm 2020.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Các nhóm trẻ độc lập tư thục tại khu vực khu công nghiệp trên địa
bàn tỉnh Quảng Ngãi.
2. Các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan.
Điều 3. Điều kiện để được hưởng chính sách hỗ trợ.
Các cơ sở trông giữ trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp
được kiện toàn, thành lập mới đủ điều kiện được cấp phép hoạt động theo quy
định của Bộ Giáo dục và Đào tạo có trông giữ tối thiểu 50% số trẻ dưới 36
tháng tuổi là con của công nhân lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn
tỉnh Quảng Ngãi và có cam kết thời gian hoạt động tối thiểu 3 năm.
Điều 4. Mức chi hỗ trợ kinh phí
Mức hỗ trợ trang thiết bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ độc lập tư
thục tại khu vực khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm
2020, cụ thể:
1. Đối với cơ sở có số lượng từ 7 đến 30 trẻ, mức hỗ trợ một lần (tối
đa) là 35 triệu đồng.
2. Đối với cơ sở có số lượng trên 30 trẻ, mức hỗ trợ một lần (tối đa) là
50 triệu đồng.
Điều 5. Nguồn kinh phí: Ngân sách Nhà nước bố trí trong dự toán chi
thường xuyên của các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện Đề
án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp
trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020”.
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Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua (kèm theo dự thảo Nghị
quyết)./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Ban: Văn hóa-Xã hội, Kinh tế- Ngân
sách (HĐND tỉnh);
- Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp;
- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP(VX), CBTH;
- Lưu: VT, KGVXlmc292.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đặng Ngọc Dũng
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
Số:

/2019/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày

tháng 7 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Quy định mức hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ độc
lập tư thục tại khu vực khu công nghiệp trên địa bàn
tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020
DỰ THẢO
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
HÓA XII HỌP TH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6
năm 2015;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà
nước;
Căn cứ Thông tư số 143/2014/TT-BTC ngày 30 tháng 9 năm 2014 của
Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết
toán kinh phí thực hiện Đề án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở
khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020” từ nguồn ngân sách
nhà nước;
Xét Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng năm 2019 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Quảng Ngãi về việc đề nghị Ban hành Nghị quyết Quy định mức hỗ
trợ trang thiết bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ độc lập tư thục tại khu vực
khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020; Báo cáo thẩm
tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân; ý kiến thảo luận của đại biểu
Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này Quy định mức hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các
nhóm trẻ độc lập tư thục tại khu vực khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng
Ngãi đến năm 2020.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Các nhóm trẻ độc lập tư thục tại khu vực khu công nghiệp trên địa bàn
tỉnh Quảng Ngãi.
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2. Các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan.
Điều 3. Điều kiện để được hưởng chính sách hỗ trợ.
Các nhóm trẻ trông giữ trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp
được kiện toàn, thành lập mới đủ điều kiện được cấp phép hoạt động theo quy
định của Bộ Giáo dục và Đào tạo có trông giữ tối thiểu 50% số trẻ dưới 36
tháng tuổi là con của công nhân lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn
tỉnh Quảng Ngãi và có cam kết thời gian hoạt động tối thiểu 3 năm.
Điều 4. Mức chi hỗ trợ kinh phí
Mức hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ độc lập tư thục tại
khu vực khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, cụ thể:
1. Đối với cơ sở có số lượng từ 7 đến 30 trẻ, mức hỗ trợ một lần (tối
đa) là 35 triệu đồng.
2. Đối với cơ sở có số lượng trên 30 trẻ, mức hỗ trợ một lần (tối đa) là
50 triệu đồng.
Điều 5. inh phí thực hiện
Nguồn ngân sách Nhà nước bố trí trong dự toán chi thường xuyên của
các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện Đề án “Hỗ trợ, phát triển
nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng
Ngãi đến năm 2020”.
Điều 6. Tổ chức thực hiện
1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân
tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Điều 7. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XII, kỳ họp thứ
15 thông qua ngày
tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày
tháng 7 năm 2019./.
Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội, Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu của UBTVQH;
- Ban Điều hành Đề án 404 TW;
- Vụ Pháp chế, Bộ: Giáo dục và Đào tạo;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL – Bộ Tư pháp;
- TTTU, TTHĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH và ĐBQH bầu ở tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở ban ngành, hội đoàn thể tỉnh, VP UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- VP HĐND tỉnh: C-PVP, các Phòng, CV;
- Trung tâm Công báo và Tin học tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Quảng Ngãi;
- Lưu: VT, BVHXH.

CHỦ TỊCH

Bùi Thị Quỳnh Vân
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