ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
Số:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày

tháng

năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND ngày 22/7/2021
của HĐND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ đối với trẻ em mầm non, học sinh,
sinh viên là người dân tộc thiểu số; học sinh, sinh viên khuyết tật đang học tại
các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2026
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa
phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;
Căn cứ Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh
Quy định chính sách hỗ trợ đối với trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên là người
dân tộc thiểu số; học sinh, sinh viên khuyết tật đang học tại các cơ sở giáo dục
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2026;
Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 124/TTr-SGDĐT
ngày 05/8/2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND ngày
22/7/2021 của HĐND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ đối với trẻ em mầm non,
học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số; học sinh, sinh viên khuyết tật đang
học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2026 (gọi
tắt là Nghị quyết 27).
Điều 2. Nguyên tắc thực hiện
Trường hợp học sinh phổ thông thuộc cả 02 đối tượng hưởng chính sách
trong Nghị quyết 27 thì chỉ được hưởng 01 mức theo quy định. Trong trường hợp
có sự trùng lặp về đối tượng hưởng chính sách được quy định tại Nghị quyết 27 so
với các quy định khác của pháp luật đang thực hiện thì chỉ được hưởng theo mức
hỗ trợ cao nhất.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Sở Giáo dục và Đào tạo
a) Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, địa phương kiểm tra, đánh giá
tình hình thực hiện chế độ chính sách.

b) Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình
UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí và hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng theo quy
định.
2. Sở Tài chính
Chủ trì tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí thực hiện; hướng dẫn
kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị, địa phương chi các khoản hỗ trợ theo các
quy định hiện hành của Nhà nước.
3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên
địa bàn tỉnh trong việc thực hiện chính sách.
4. UBND các huyện, thị xã, thành phố
a) Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện các chính sách tại địa phương mình
theo quy định; kiểm tra, giám sát việc thực hiện và báo cáo tình hình thực hiện
định kỳ hằng năm với Sở Giáo dục và Đào tạo, các Sở, ngành liên quan.
b) Tổ chức thẩm định hồ sơ các đối tượng được hưởng chính sách theo phân
cấp quản lý.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào
tạo, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành;
Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các Ban thuộc HĐND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KGVX (Hậu).
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