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Số: 47/2022/NQ-HĐND
Độc lập-Tự do -Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 7 năm2022

NGHỊ QUYẾT
Phê duyệt kế hoạch, phương án hỗ trợ, phương án kiểm tra việc hỗ trợ

và sử dụng kinh phí cho các cơ sở giáo dục mầm non độc lập thuộc loại hình
dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp của thành phố Đà Nẵng

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHOÁX,KỲHỌPTHỨ7

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 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 2015.

Căn cứ Luật Trẻ em ngày 05 tháng 4 năm 2016
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ 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;
Xét Tờ trình số 126/TTr-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 

thành phố vềviệc phê duyệt kế hoạch, phương án hỗ trợ, phương án kiểm tra việc hỗ trợ 
và sử dụng kinh phí cho các cơ sở giáo dục mầm non độc lập thuộc loại hình dân lập, tư 
thục ở địa bàn có khu công nghiệp của thành phố Đà Nẵng;Báo cáo thẩm tra số 79/BC-
HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2022 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân thành 
phố và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.

QUYẾTNGHỊ:

Điều 1.Phê duyệt kế hoạch, phương án hỗ trợ, phương án kiểm tra việc hỗ 
trợ và sử dụng kinh phí cho các cơ sở giáo dục mầm non độc lập thuộc loại hình 
dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp của thành phố Đà Nẵng như sau:

1. Đối tượng áp dụng
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, mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ
- Nội dung hỗ trợ: Nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ trang bị cơ sở vật 

chất 01 (một) 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 để phục vụ trực tiếp cho việc chăm sóc, 
nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em.

- Mức hỗ trợ: 20 triệu đồng/cơ sở giáo dục mầm non độc lập.
- Thời gian hỗ trợ: Từ năm học 2022-2023.
3. Kế hoạch, phương án hỗ trợ
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, định kỳ hằng năm Ủy ban nhân dân 

quận, huyện tổ chức rà soát, kiểm tra các cơ sở giáo dục mầm non độc lập trên địa bàn 
đủ điều kiện nhưng chưa được hưởng chính sách hỗ trợ; lập kế hoạch hỗ trợ, danh mục 
trang bị cơ sở vật chất đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập thuộc loại hình dân lập, 
tư thục ở địa bàn quận, huyện có khu công nghiệp (trong đó, 
chi tiết danh sách các cơ sở giáo dục đủ điều kiện hưởng chính sách) trình Ủy ban nhân 
dân thành phố phê duyệt; đảm bảo hoàn thành chậm nhất trước thời điểm xây dựng dự 
toán hằng năm.

- Vào thời điểm xây dựng dự toán, Ủy ban nhân dân các quận, huyện lập dự 
toán kinh phí, gửi Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trình 
Hội đồng nhân dân thành phố phê duyệt, bố trí dự toán để thực hiện.

- Trên cơ sở quy định của chính sách và dự toán ngân sách bố trí, Ủy ban nhân 
dân quận, huyện quyết định danh sách các cơ sở giáo dục đủ điều kiện hưởng chính 
sách, tổ chức mua sắm tập trung trang thiết bị theo đúng quy định hiện hành và phân 
phối kịp thời đến các cơ sở giáo dục, đảm bảo hoàn thành chậm nhất trước ngày 30 
tháng 6 hằng năm.

4. Phương án kiểm tra việc hỗ trợ và sử dụng kinh phí hỗ trợ
- Ủy ban nhân dân quận, huyện có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra việc sử dụng, 

bảo quản trang thiết bị tại các cơ sở giáo dục mầm non độc lập đúng quy định; thực 
hiện thanh quyết toán theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định 
hiện hành.

- Trường hợp cơ sở giáo dục đã được hưởng chính sách hỗ trợ, khi chuyển đổi 
chủ cơ sở sẽ không được xem xét hỗ trợ lần hai.

- Các cơ sở giáo dục mầm non độc lập có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện 
về cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng, đồ chơi theo quy định của Điều lệ trường mầm 
non và các quy định về thiết bị, đồ dùng, đồ chơi do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 
hành.

- Trên cơ sở báo cáo của các Phòng Giáo dục và Đào tạo về kết quả thực hiện 
và kiểm tra các cơ sở giáo dục mầm non đủ điều kiện hưởng chính sách, Sở Giáo dục 
và Đào tạo tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định.



Điều 2. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân 

thành phố biểu quyết thông qua.
Điều 3.Tổ chức thực hiện
1. Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo 

quy định của pháp luật.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại 

biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị 
quyết này.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng và các tổ 
chức chính trị - xã hội phối hợp tuyên truyền và tham gia giám sát việc tổ chức thực 
hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-
2026, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14tháng 7 năm 2022./.

CHỦTỊCH
Lương Nguyễn Minh Triết


