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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH TRÀ VINH 
 

Số:           /2021/NQ-HĐND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Trà Vinh, ngày  ….. tháng  …… năm …… 

NGHỊ QUYẾT 
Phê duyệt chính sách phát triển  giáo dục mầm non trên địa bàn 

tỉnh Trà Vinh, thực hiện theo Điều 6, Điều 8 và Điều 10 Nghị định số 

105/2020/NĐ-CP của Chính phủ. 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH 

KHÓA ….., KỲ HỌP THỨ …………..   

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 Nghị định 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính Phủ quy 

định chính sách phát triển giáo dục mầm non; 

Xét Tờ trình số ...../TTr-UBND ngày .... tháng .... năm 2020  của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chính sách phát triển  giáo dục mầm non trên 

địa bàn tỉnh Trà Vinh  thực hiện theo Điều 6, Điều 8 và Điều 10 của Nghị 

định số 105/2020/ NĐ-CP của Chính phủ; Báo cáo thẩm tra số ……./BC-

KTNS  ngày …. tháng…. năm 2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng 

nhân dân tỉnh; 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 một số chế độ chính sách phát triển giáo dục 

mầm non được quy định tại các Điều 6, 8, 10 của Nghị định 105/2020/NĐ-CP 

ngày 08/9/2020 của Chính phủ. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng  

Nghị quyết này áp dụng đối với nhà trẻ, nhóm trẻ độc lập; trường mẫu 

giáo, lớp mẫu giáo độc lập; trường mầm non, lớp mầm non độc lập (gọi chung 

là cơ sở giáo dục mầm non); các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Điều 3. Phê duyệt một số chính sách phát triển giáo dục mầm non 

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

thực hiện trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, như sau: 

 3.1. Chính sách trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, 

người lao động làm việc tại khu công nghiệp. 

 3.1.1. Đối tượng hưởng chính sách 

DỰ THẢO 
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 Trẻ em 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. 

 3.1.2. Mức hỗ trợ: Trẻ em thuộc đối tượng quy định tại khoản 3.2.1 

Điều này được hỗ trợ 160.000 đồng/trẻ/tháng. 

 3.1.3. Thời gian hỗ trợ:  Thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực 

tế, nhưng không quá 9 tháng/năm học. 

 3.2. 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 

 3.2.1. Đối tượng hưởng chính sách 

 - 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. 

 3.2.2. Mức hỗ trợ 

 - Giáo viên mầm non bảo đảm các điều kiện quy định tại khoản 3.2.1 

Điều này được hỗ trợ  800.000 đồng/tháng (tám trăm ngàn đồng một tháng). 

 - 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. 

 3.2.3. Thời gian hỗ trợ 

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

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. 

3.3. Mức thu dịch vụ bán trú và dịch vụ đưa đón trẻ. 

3.3.1. Đối tượng thực hiện 

Cơ sở giáo dục mầm non công lập được quy định theo Luật Giáo dục 

ngày 16/6/2019 thực hiện các khoản dịch vụ theo quy định tại Khoản 3,4,5 

Điều 2 Nghị định 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ. 
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3.3.2. Mức thu giá dịch vụ 

- Đối với giá dịch vụ bán trú: thực hiện các dịch vụ phục vụ trực tiếp 

cho trẻ em ăn, ngủ trưa tại các cơ sở giáo dục mầm non. 

Mức thu: đồng /ngày/trẻ  

Số 

TT 

 

Khu vực 

 

Tiền ăn  

(Bao gồm 01 

bữa chính và 01 

bữa phụ) 

Chi phí nhiên 

liệu (gas, điện, 

nước...) Thuê 

người nấu ăn và  

người phục vụ 

(vệ sinh), Cán bộ 

quản lý, giáo 

viên, nhân viên 

trực tiếp 

 

 

 

Ghi chú 

01 Thành thị (gồm thị 

trấn và các phường) 

 Tối đa 20.000 12.000 Đối với tiền ăn của trẻ 

nếu trẻ thông báo nghỉ 

trước 02 ngày có thể bù 

trừ vào tháng sau. Các 

khoản chi phí dùng chung 

thực hiện thu cố định tối 

đa 22 ngày/tháng. 

02 Nông thôn (xã) Tối đa 17.000 11.000 

- Đối với giá dịch vụ đưa đón trẻ: Đối với các cơ sở giáo dục mầm non 

công lập nếu có đủ điều kiện tổ chức đưa đón trẻ em mầm non từ nơi ở đến cơ 

sở giáo dục mầm non và ngược lại. Mức thu giá dịch vụ giao cơ sở giáo dục 

xem xét quyết định thuê phương tiện trên cơ sở hợp đồng thuê phương tiện 

với chủ phương tiện và chấp nhận sử dụng dịch vụ của cha mẹ học sinh. Đơn 

giá phương tiện có tính đến giá vận tải của phương tiện khác có điều kiện 

tương đương phù hợp, nhưng không được không được vượt mức giá 1 lít 

nhiên liệu (quy đổi) cho 1 học sinh, trong phạm vi 10 Km. 

3.3.2. Chế độ quản lý thu, chi nguồn thu các dịch vụ trên thực hiện theo 

quy định của pháp luật hiện hành. 

3.3.3. Công khai chế độ thu giá dịch vụ 

Thực hiện niêm yết công khai tại địa điểm thu và công khai trên Trang 

thông tin điện tử của các đơn vị được giao nhiệm vụ thu về tên dịch vụ, mức 

thu, phương thức thu và các văn bản quy định thu.  

3.4. Kinh phí thực hiện các chính sách tại các khoản 3.1; 3.2 Điều này do 

ngân sách tỉnh đảm bảo và được cân đối trong dự toán chi ngân sách sự 

nghiệp giáo dục, đào tạo hàng năm của các địa phương. 

Điều 4. Tổ chức thực hiện  

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo 

đúng quy định của pháp luật. 
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2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân 

dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân 

tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh và các tổ 

chức thành viên phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động, đôn đốc 

giám sát, kiến nghị việc thực hiện các chính sách quy định tại Nghị quyết này 

trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao. 

Điều 5. Điều khoản thi hành 

1. Quy định này được áp dụng kể từ ngày …. tháng …. năm …... 

2. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh Khóa …., 

Kỳ họp thứ ….. thông qua ngày …. tháng … năm …. và có hiệu lực thi hành 

từ ngày …. tháng …năm ……. ./. 

 

Nơi nhận: 
- UBTVQH, Chính phủ; 
- Các Bộ: Bộ Tư pháp; Tài chính; 
- TT.TU, UBND, UBMTTQ tỉnh; 
- Đoàn ĐBQH tỉnh; 
- Đại biểu HĐND tỉnh; 
- Các Sở: TP, TC, KBNN, Cục thuế; 
- TT.HĐND, UBND cấp huyện;  
- Văn phòng: HĐND, UBND tỉnh;; 
- Báo TV, Đài PT-TH; 
- Trung tâm TH-CB tỉnh; 
- Website Chính phủ; 
- Lưu: VT; NN. 

CHỦ TỊCH 
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CƠ SỞ THUYẾT MINH MỨC GIÁ THU DỊCH VỤ BÁN TRÚ 

  

I. Mức thu tiền ăn: Theo số liệu khảo sát thực tế đảm bảo dinh dưỡng tại các 

phòng GDĐT trên địa bàn tỉnh. 

II. Mức thu các khoản dịch vụ khác:  

        Đv tính: nghìn đồng. 

Mức thu 45 

trẻ/22 ngày 

(01 tháng) 

Thuê 

nấu 

Phục 

vụ 

Điện, 

nước, 

gas... 

Giáo 

viên 

quản lý 

trẻ 

Cán 

bộ QL 

Nhân 

viên 
Tổng 

Tiền/hs/ ngày 

(tổng/45hs/22 

ngày) 

Thành thị 4.000 2.000 990 2.640 990 990 11.610 11,72 

Nông thôn 3.500 1.750 990 2.640 990 990 10.860  10,97 

 

1. Thuê người nấu ăn: Thực hiện 01 người/45 trẻ. Với giá thuê thực hiện 

hợp đồng lao động theo mức lương vùng tại Nghị định 90/2019/NĐ-CP ngày 

15/11/2019) Vùng II: 3.920.000đ/tháng; Vùng III: 3.430.000đ/tháng). Do dịch 

vụ bán trú chỉ thực hiện không quá 09 tháng/năm học nên thực hiện thuê khoán 

vụ việc. Vì vậy đề xuất định mức thuê khoán: 

+ 4.000.000đ/tháng/người/khu vực thành thị; 

+ 3.500.000đ/người/tháng/khu vực nông thôn. 

2. Thuê phục vụ: Thực hiện các công việc bưng bê, dọn dẹp vệ sinh ... 

phục vụ cho học sinh bán trú nên định mức 01 người/90 trẻ. Vì vậy áp dụng 

thuê bằng 50% mức thuê nấu ăn. 

3. Điện, nước, gas, vật tư khác tính bình quân 1.000đ/trẻ/ngày. Tương tự 

hỗ trợ cho CBQL và nhân viên lập hồ sơ quản lý bán trú (quản lý dinh dưỡng, 

lập danh sách, thu – chi tiền, trực bảo vệ ...) bình quân 1.000đ/trẻ/ngày. Thu 01 

tháng 45 trẻ x 22 ngày x 1.000đ = 990.000đ 

4. Kinh phí chi hỗ trợ chăm sóc trẻ bán trú buổi trưa cho giáo viên được 

thực hiện tính thêm giờ theo TTLT 07/2013/07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC 

ngày 08/3/2013 là 120.000đ. 

 
                                  Tổng tiền lương của 12 tháng           Số tuần dành cho giảng dạy          

  Tiền lương                trong năm học                                       (dạy trẻ) 

   01 giờ dạy        =        ────────────────     x      ────────────── 

                     Định mức giờ dạy/năm                          52 tuần   

  

                                     2.34  x 1.490.000đ x 12 tháng                    35  tuần  (dạy trẻ)        
                                                                                      

    20.114 đ /giờ     =    ────────────────      x       ────────────── 

               1.400 giờ = 40 giờ/tuần x 35                          52 tuần   
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- Lương làm thêm giờ buổi trưa từ (11 giờ đến 13 giờ) = 2 giờ x 20.114đ x 

150%  = 60.342đ 

- Tính 01 lớp có 02 giáo viên/ ngày = 60.342đ x 2 = 120.684đ 

- Tiền thêm giờ 01 tháng (làm tròn) = 120.000đ x 22 ngày =2.640.000đ.  
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