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                 Kính gửi:  

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; 

     - Các sở: Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư,  

       Lao động – Thương binh và Xã hội, Thông tin và 

       Truyền thông; 

- UBND các quận, huyện; 

- Cổng thông tin điện tử thành phố. 

 

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, thực 

hiện Công văn số 2977/VP-VHXH ngày 12/9/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về 

việc triển khai Nghị định 105/2020/CĐ-CP của Chính phủ, Công văn số 1235/HĐND-

KTNS ngày 21 tháng 5 năm 2021 của HĐND  thành phố Đà Nẵng về việc xây dựng Nghị 

quyết quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố. 

 Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng dự thảo Tờ trình của UBND thành phố, dự thảo 

Nghị quyết của HĐND thành phố Quy định một số chính sách đầu tư, ưu tiên phát triển 

giáo dục mầm non, chính sách đối với trẻ em mầm non, giáo viên mầm non trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng theo Nghị định 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ (Có 

dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị quyết và Nghị định 105/2020/NĐ-CP ngày 8/9/2020 của 

Chính phủ kèm theo). 

 Để thực hiện đúng trình tự thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật, Sở Giáo dục và Đào tạo kính đề nghị quý đơn vị tham gia góp ý bằng văn bản đối với bản 

dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố Quy định một số chính sách 

theo Nghị định 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ.  

Đề nghị Cổng Thông tin điện tử thành phố đăng tải toàn văn các dự thảo Tờ trình và dự 

thảo Nghị quyết nêu trên trong thời hạn ít nhất là 30 ngày để các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp 

ý kiến. 

Ý kiến góp ý của  đơn vị gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo; Địa chỉ: tầng 21, Trung tâm 

Hành chính thành phố, 24 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng (qua Phòng Kế 

hoạch Tài chính) trước ngày 29/5/2021.  

Sở Giáo dục và Đào tạo rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý đơn vị./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND thành phố (để b/c); 

- Website Sở (đăng tải dự thảo); 

- Lưu: VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

Lê Thị Bích Thuận 
 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /TTr- UBND Đà Nẵng, ngày     tháng     năm 2021 

TỜ TRÌNH 

Về việc thông qua Nghị quyết quy định chính sách đầu tư, ưu tiên phát triển giáo 

dục mầm non, chính sách đối với trẻ em mầm non, giáo viên mầm non thuộc loại 

hình dân lập, tư thục liên quan đến khu công nghiệp trên địa bàn  

thành phố Đà Nẵng 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng 

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, thực 

hiện 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; Ủy ban nhân dân thành phố (UBND) trình Hội 

đồng nhân dân (HĐND) thành phố thông qua Nghị quyết quy định chính sách đầu tư, ưu 

tiên phát triển giáo dục mầm non, chính sách đối với trẻ em mầm non, giáo viên mầm 

non thuộc loại hình dân lập, tư thục liên quan đến khu công nghiệp trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN 

Ngày 8/9/2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 105/2020/NĐ-CP quy định 

chính sách phát triển giáo dục mầm non. Để triển khai thực hiện Nghị định 

105/2020/NĐ-CP, UBND thành phố đã giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) 

chủ trì xây dựng dự thảo Nghị quyết thực hiện một số điều trong Nghị định 

105/2020/NĐ-CP ngày 8/9/2020 của Chính phủ. 

Việc trình HĐND thành phố ban hành Nghị quyết để thực hiện các chính sách 

quy định tại Nghị định 105/2020/NĐ-CP tại thời điểm này là phù hợp và cần thiết, vì: 

Điều 15 của Nghị định 105/2020/NĐ-CP có quy định hiệu lực thi hành Nghị định từ 

ngày 01 tháng 11 năm 2020. Điều 14 của Nghị định có quy định trách nhiệm của UBND 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là: Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện các chính 

sách tại địa phương theo quy định tại Nghị định này; Bảo đảm kinh phí thực hiện chính 

sách theo quy định; Xây dựng dự toán ngân sách hàng năm, báo cáo HĐND cấp tỉnh để 

quyết định các giải pháp bảo đảm cân đối nguồn lực tài chính cho thực hiện chính sách 

tại địa phương. Do vậy việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) trình HĐND 

thành phố ban hành Nghị quyết để thực hiện các chính sách quy định tại Nghị định 

105/2020/NĐ-CP là cần thiết và phù hợp với quy định. 

 

Dự thảo  
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II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN 

1. Mục đích 

Quy định Chính sách trợ cấp đối với trẻ mầm non đang học tại các cơ sở giáo 

dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp 

phép thành lập và hoạt động theo đúng quy định có cha hoặc mẹ hoặc người chăm 

sóc, nuôi dưỡng trẻ em là công nhân, người lao động đang làm việc tại các khu công 

nghiệp được doanh nghiệp ký hợp đồng lao động theo quy định. 

Quy định về chính sách đối với Giáo viên mầm non đang làm việc tại cơ sở giáo 

dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp 

phép thành lập và hoạt động theo quy định ở địa bàn có khu công nghiệp bảo đảm 

những điều kiện sau: 

- Có trình độ chuẩn đào tạo chức danh giáo viên mầm non theo quy định; 

- Có hợp đồng lao động với người đại diện theo pháp luật của cơ sở giáo dục 

mầm non dân lập, tư thục; 

- Trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ tại nhóm trẻ/lớp mẫu giáo có từ 30% trẻ em là 

con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp. 

2. Quan điểm chỉ đạo 

Nghị quyết quy định chi tiết tiết Điều 5, Điều 8, Điều 10 của Nghị định 

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

dục mầm non. 

Mức hỗ trợ do UBND cấp tỉnh xây dựng phù hợp với khả năng ngân sách của địa 

phương, trình HĐND cùng cấp xem xét, quyết định. 

Bảo đảm tính phù hợp với quy định của Luật Giáo dục 2019; Nghị định 

105/2020/NĐ-CP và phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan. 

Tuân thủ quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị 

định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

 

III. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA NGHỊ QUYẾT 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này quy định chính sách đối với trẻ em mầm non là con công nhân, 

người lao động làm việc tại khu công nghiệp; chính sách 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. 
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2. Đối tượng áp dụng 

Nghị quyết này áp dụng cho các đối tượng sau: 

a) Trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công 

nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

b) 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 thành phố Đà Nẵng. 

c) Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

 

IV. MỤC TIÊU, NỘI DUNG, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Mục tiêu  

Quy định cụ thể một số điều, khoản được giao trong Nghị định 105/2020/NĐ-CP 

ngày 08/9/2020 của Chính phủ Quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non. 

1. Nội dung, giải pháp thực hiện của chính sách 

a) Trẻ em đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng thuộc loại hình dân lập, tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành 

lập và hoạt động theo đúng quy định có cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi 

dưỡng trẻ em là công nhân, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được doanh nghiệp ký hợp đồng lao động theo quy 

định, được hỗ trợ 200.000 đồng/trẻ/tháng. Thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học 

thực tế, nhưng không quá 9 tháng/năm học. 

 Về hồ sơ, trình tự, phương thức, thời gian thực hiện: Thực hiện theo quy định 

tại khoản 3, khoản 4, Điều 8 Nghị định 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính 

phủ. 

 Giải pháp thực hiện: mức hỗ trợ  200.000 đồng/trẻ/tháng, tăng  25% so với  

mức hỗ trợ tối thiểu quy định tại Nghị định 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của 

Chính phủ (hỗ trợ  40% so với suất ăn 1 ngày của trẻ mầm non ở địa bàn có mức hỗ 

trợ tiền ăn thấp nhất  là 20.000 đồng/trẻ/ngày  x 24 ngày = 480.000 đồng) đây là mức 

hỗ trợ phần nào giảm bớt gánh nặng về tài chính cho phụ huynh và  phù hợp với khả 

năng ngân sách của địa phương trong tình hình dịch Covid-19 ảnh hưởng đến kinh tế 

của thành phố.  

b) Hỗ trợ giáo viên mầm non đang làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non thuộc 

loại hình dân lập, tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt 
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động theo quy định ở địa bàn khu công nghiệp thuộc thành phố Đà Nẵng bảo đảm 

những điều kiện sau: 

- Có trình độ chuẩn đào tạo chức danh giáo viên mầm non theo quy định; 

- Có hợp đồng lao động với người đại diện theo pháp luật của cơ sở giáo dục 

mầm non dân lập, tư thục; 

- Trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ tại nhóm trẻ/lớp mẫu giáo có từ 30% trẻ em là 

con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp. 

- Mức hỗ trợ: 800.000 đồng/tháng (Tám trăm ngàn đồng một tháng). Mức hỗ trợ 

này nằm ngoài mức lương thỏa thuận giữa chủ cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư 

thục với giáo viên và không dùng tính đóng hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và 

bảo hiểm thất nghiệp. 

- Thời gian hưởng hỗ trợ tính theo số tháng dạy thực tế trong năm học. Số lượng 

giáo viên trong cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục được hưởng hỗ trợ được tính 

theo định mức quy định đối với các cơ sở giáo dục mầm non công lập hiện hành. 

Về hồ sơ, trình tự, phương thức, thời gian thực hiện: Thực hiện theo quy định tại 

khoản 3  Điều 10 Nghị định 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ. 

Giải pháp thực hiện: mức hỗ trợ 800.000 đồng/người/tháng, bằng mức tối thiểu 

quy định tại Nghị định 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ là phù hợp 

với khả năng ngân sách của địa phương. 

 

V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI 

HÀNH NGHỊ QUYẾT SAU KHI ĐƯỢC THÔNG QUA 

a) Dự kiến tổng số kinh phí hỗ trợ năm học 2021-2022 khoảng 15,6 tỷ đồng. 

Trong đó: 

- Dự kiến kinh phí hỗ trợ cho trẻ em đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thuộc loại hình dân lập, tư thục đã được cơ quan có 

thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động có cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc, 

nuôi dưỡng trẻ em là công nhân, người lao động đang làm việc tại các khu công 

nghiệp theo đúng quy định thực hiện trong 1 năm học (9 tháng học) là: 10 tỉ 

đồng/năm. (5.560 trẻ x 200.000 đồng x 9 tháng = 10.008.000.000 đồng). 

- Dự kiến kinh phí hỗ trợ giáo viên mầm non đang làm việc tại cơ sở giáo dục 

mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép 

thành lập và hoạt động ở địa bàn khu công nghiệp thuộc thành phố Đà Nẵng theo quy 
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định thực hiện trong 01 năm học (10 tháng làm việc) khoảng 5,6 tỉ đồng/năm. (709 

giáo viên x 800.000 đồng x 10 tháng = 5.672.000.000 đồng). 

(Phụ lục chi tiết số liệu đối tượng hưởng hỗ trợ kèm theo). 

b) Nguồn kinh phí: Từ nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục được UBND thành 

phố giao hằng năm cho ngành giáo dục theo phân cấp quản lý. 

 

VI. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

Thực hiện Nghị định 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ Quy định 

chính sách phát triển giáo dục mầm non. UBND thành phố đã giao nhiệm vụ cho Sở 

GDĐT chủ trì, phối hợp với các ngành và địa phương, căn cứ hướng dẫn của Bộ GDĐT 

và các bộ, ngành liên quan, tham mưu UBND thành phố triển khai thực hiện Nghị định 

này trên địa bàn thành phố. 

Trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết, UBND thành phố đã thực hiện đúng 

quy trình 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 (đăng tải trên trang thông tin điện tử và lấy ý kiến bằng văn bản của các sở , ngành 

có liên quan; tổng hợp ý kiến góp ý, thẩm định hoàn thiện dự thảo Nghị quyết) và đã 

được Thường trực HDDND thành phố thống nhất chủ trương. 

Tổng hợp giải trình tiếp thu ý kiến của các Sở, ban, ngành, địa phương đến ngày …. 

đã nhận được … ý kiến góp ý của các đơn vị. 

Tổng hợp phân tích các ý kiến góp ý để tiếp thu tại dự thảo Nghị quyết, dự thảo Tờ 

trình và gửi hồ sơ sang Sở Tư pháp để Sở Tư pháp thẩm định. 

Trên cơ sở đó ngày … Sở Tư pháp có Báo cáo số … báo cáo thẩm định văn bản 

quy phạm pháp luật. 

Trên cơ sở góp ý của các Sở, ban, ngành, địa phương và ý kiến của Sở Tư pháp, Sở 

GDĐT (cơ quan được giao chủ trì, tham mưu xây dựng Nghị quyết) đã nghiên cứu, tiếp 

thu và chỉnh sửa dự thảo Nghị quyết theo các ý kiến góp ý và hoàn thiện hồ sơ trình 

UBND thành phố. 

Trên đây là Tờ trình đề nghị thông qua Nghị quyết quy định một số chính sách 

đầu tư, ưu tiên phát triển giáo dục mầm non, chính sách đối với trẻ em mầm non, giáo 

viên mầm non trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo Nghị định 105/2020/NĐ-CP ngày 

8/9/2020 của Chính phủ, UBND thành phố kính trình HĐND thành phố xem xét, 

quyết nghị. 

Hồ sơ gửi kèm tờ trình này: 
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- Dự thảo Nghị quyết 

- Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp; 

- Báo cáo tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến của các Sở, Ban, Ngành, địa phương. 

- Bản phôtô các ý kiến của Sở, Ban, Ngành. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT và các PCT UBND TP; 

- Các Sở: Tư pháp, TC, KHĐT; 

- UBND các quận, huyện; 

- VP UBNDTP: CVP, PCVP PV Sơn, 

   Các phòng: KT, NC, KGVX; 

- Lưu: VT, SGDĐT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Trung Chinh 
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TỔNG HỢP SỐ LIỆU THEO NGHỊ ĐỊNH 105/2020/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ QUY 

ĐỊNH CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC MẦM NON TRÊN ĐỊA BÀN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

(Kèm theo Tờ trình số:       /TTr-UBND ngày    /     /2021 của UBND thành phố Đà Nẵng) 

 

STT Đơn vị 

Tổng số trường 

NCL và Nhóm 

ĐLTT có từ 30% 

trẻ/ nhóm, lớp là 

con công nhân, 

người lao động 

đang làm việc tại 

khu công nghiệp 

Số trẻ tại MN NCL 

là con công nhân, 

người lao động 

đang làm việc tại 

khu công nghiệp 

Giáo viên (ngoài 

công lập) dạy lớp 

có từ 30% trẻ/ 

nhóm, lớp là con 

công nhân, người 

lao động đang làm 

việc tại khu công 

nghiệp 
1.  Quận Hải Châu  33  

2.  Quận Thanh Khê  39  

3.  Quận Liên Chiểu 98 2966 483 

4.  Quận Cẩm Lệ 29 766 66 

5.  Quận Ngũ Hành Sơn  207  

6.  Quận Sơn Trà 16 672 26 

7.  Huyện Hòa Vang 53 877 134 

 Tổng cộng 196 5.560 709 

 



HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

Số:        /NQ-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đà Nẵng, ngày        tháng     năm 2021 

 

 

 

NGHỊ QUYẾT 

Quy định chính sách đầu tư, ưu tiên phát triển giáo dục mầm non,  

chính sách đối với trẻ em mầm non, giáo viên mầm non tại các cơ sở giáo dục mầm 

non thuộc loại hình dân lập, tư thục liên quan đến khu công nghiệp  

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

KHÓA ..., NHIỆM KỲ.....KỲ HỌP THỨ ... 

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 Nghị định số 105/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       /TTr-UBND ngày        /        /2021 của Ủy ban nhân dân 

thành phố về Quy định chính sách đầu tư, ưu tiên phát triển giáo dục mầm non, chính 

sách đối với trẻ em mầm non, giáo viên mầm non trong các cơ sở giáo dục mầm non 

thuộc loại hình dân lập, tư thục liên quan đến khu công nghiệp trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng; Báo cáo thẩm tra 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. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này quy định chính sách đối với trẻ em mầm non là con công 

nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp; chính sách đối với giáo viên 

mầm non làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu 

công nghiệp. 

2. Đối tượng áp dụng 

a) Trẻ em mầm non tại các trường mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục là 

con công nhân, người lao động làm việc tại các khu công nghiệp; 

DỰ THẢO  
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b) Giáo viên mầm non làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư 

thục ở địa bàn có khu công nghiệp; 

c) Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

Điều 2. Quy định chính sách 

1. Hỗ trợ trẻ em đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng thuộc loại hình dân lập, tư thục đã được cơ quan có thẩm 

quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo đúng quy định, có cha hoặc mẹ hoặc 

người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em là công nhân, người lao động đang làm việc tại 

các khu công nghiệp được doanh nghiệp ký hợp đồng lao động theo quy định.  

Mức hỗ trợ 200.000 đồng/trẻ/tháng.  

Thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế, nhưng không quá 9 tháng/năm 

học. Phòng GDĐT có trách nhiệm tổng hợp và thẩm định hồ sơ của các cơ sở giáo 

dục mầm non được hưởng trợ cấp gửi cơ quan tài chính cùng cấp trình UBND cấp 

quận, huyện quyết định phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 

 Về hồ sơ, trình tự, phương thức, thời gian thực hiện: Thực hiện theo quy 

định tại khoản 3, khoản 4, Điều 8 Nghị định 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của 

Chính phủ. 

2. Hỗ trợ giáo viên mầm non đang làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non 

thuộc loại hình dân lập, tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập và 

hoạt động theo quy định ở địa bàn có khu công nghiệp thuộc thành phố Đà Nẵng 

bảo đảm những điều kiện sau: 

a) Có trình độ chuẩn đào tạo chức danh giáo viên mầm non theo quy định; 

b) Có hợp đồng lao động với người đại diện theo pháp luật của cơ sở giáo dục 

mầm non dân lập, tư thục; 

c) Trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ tại nhóm trẻ/lớp mẫu giáo có từ 30%  trẻ 

em là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp. 

Mức hỗ trợ 800.000 đồng/người/tháng. Mức hỗ trợ này nằm ngoài mức lương 

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

không dùng tính đóng hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất 

nghiệp. 

Phòng GDĐT có trách nhiệm tổng hợp và thẩm định hồ sơ danh sách giáo viên  

được hưởng chính sách gửi cơ quan tài chính cùng cấp trình UBND cấp quận, huyện 

quyết định phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 

Thời gian hưởng hỗ trợ tính theo số tháng dạy thực tế trong năm học.  Số 

lượng giáo viên trong cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục được hưởng hỗ trợ 

tính theo định mức quy định đối với các cơ sở giáo dục mầm non công lập hiện 

hành. 
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Về hồ sơ, trình tự, phương thức, thời gian thực hiện: Thực hiện theo quy định 

tại khoản 3  Điều 10 Nghị định 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ. 

Điều 3. Kinh phí thực hiện  

Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước, được giao trong dự toán 

hằng năm cho ngành giáo dục theo phân cấp quản lý. 

Điều 4. 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, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội 

đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Khóa …, 

nhiệm kỳ …, Kỳ họp thứ … thông qua ngày … tháng … năm 2021./. 

 

Nơi nhận                                                                        
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

- Chính phủ, VP Chủ tịch nước; 

- Các Bộ: Tư Pháp, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, 

Y tế, Lao động – Thương binh và Xã hội; 

- Ban Thường vụ Thành ủy; 

- Các cơ quan tham mưu giúp việc của Thành ủy; 

- Đại biểu HĐND thành phố; Đoàn ĐBQH thành 

phố; 

- UBND, UBMTTQ Việt Nam thành phố; 

- VP Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND thành phố; 

- Các sở, ngành, đoàn thể thành phố; 

- Quận, Huyện ủy; HĐND, UBND, UBMTTQ Việt 

Nam các quận, huyện; HĐND, UBND phường, xã; 

- Báo Đà Nẵng, Báo CATP ĐN, Đài PTTH ĐN, 

Trung tâm THVN (VTV8), Cổng TTĐT thành phố; 

- Lưu: VT, CTHĐ. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Lương Nguyễn Minh Triết 

 

 

 

 

 

 

 

 


