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BÁO CÁO  

Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết trợ cấp cho giáo viên mầm non dạy 

lớp 02 buổi trên ngày tại các cơ sở Giáo dục mầm non công lập trên địa 

bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2020 - 2025 

                             

Sở Tư pháp nhận được Công văn số 2039/SGDĐT-GDMN.GDTH ngày 

12/11/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo V/v đề nghị thẩm định dự thảo “Đề án 

trợ cấp cho GVMN dạy lớp 2 buổi/ ngày tại các cơ sở giáo dục mầm non công 

lập trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2020-2025. Sở Tư pháp đã tổ chức 

thẩm định và báo cáo kết quả như sau: 

I. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị quyết. 

 1. Phạm vi điều chỉnh: trợ cấp cho giáo viên mầm non dạy lớp 02 buổi 

trên ngày tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 

2020 - 2025. 

 2. Đối tượng áp dụng: Giáo viên mầm non đang dạy nhóm trẻ, lớp 02 

buổi trên ngày tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập chưa được bố trí đủ số 

lượng giáo viên theo quy định của Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-

BGDĐT- BNV ngày 16/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định danh mục khung vị trí việc làm và định mức số 

lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập. 

II.Tính hợp hiến, tính hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo 

quyết định với hệ thống pháp luật; 

1. Khoản 4 Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 

2015 quy định: 

“Điều 27. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 

 Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết để quy định: 

 4. Biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế 

- xã hội của địa phương”. 

2. Quy định của pháp luật về ngân sách 

- Khoản 3 Điều Luật Ngân sách quy định: 

“Điều 18. Các hành vi bị cấm trong lĩnh vực ngân sách nhà nước 

3. Chi không có dự toán, trừ trường hợp quy định tại Điều 51 của Luật 

này; chi không đúng dự toán ngân sách được giao; chi sai chế độ, tiêu chuẩn, 
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định mức chi, không đúng mục đích; tự đặt ra các khoản chi trái với quy 

định của pháp luật.”. 

- Khoản 3, Điều 21 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, quy định: 

“3. Quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có 

tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu 

do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực 

hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên 

địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương, ngân sách 

trung ương không hỗ trợ. Riêng những chế độ chi có tính chất tiền lương, tiền 

công, phụ cấp, trước khi quyết định phải có ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Nội 

vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các bộ quản lý ngành, lĩnh vực 

trực tiếp.” 

Căn cứ quy định nêu trên, đề nghị quý cơ quan lấy ý kiến Sở Tài chính để 

xác định nội dung hỗ trợ có tính chất tiền lương hay không. Trường hợp không 

có tính chất tiền lương, thì việc tham mưu ban hành nghị quyết là đúng thẩm 

quyền. Ngược lại, có tính chất tiền lương thì cần xin ý kiến của Bộ, ngành 

trước khi trình dự thảo. 

III. Dự thảo Nghị quyết 

1. Hình thức xây dựng dự thảo nghị quyết 

Vì là nghị quyết quy định chính sách nên hình thức nghị quyết phải là văn 

bản quy phạm pháp luật. Do đó, hình thức nghị quyết thông qua đề án xét thấy 

chưa phù hợp, thay vào đó xây dựng theo hướng nghị quyết quy định trực tiếp 

(Mẫu số 16 Phụ lục I Kèm theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 

năm 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). 

Trường hợp, nghị quyết được thông qua, thì UBND tỉnh có thể ban hành 

đề án hoặc các văn văn triển khai cụ thể đến các đối tượng theo nội dung, tinh 

thần của nghị quyết này. 

2. Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản 

Đề nghị đánh số thứ tự của dự thảo văn bản, đánh số trang, khổ giấy và 

định lề trang văn bản căn cứ Điều 39, Điều 76 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.  

2. Tên nghị quyết 

“NGHỊ QUYẾT 

‘‘Quy định trợ cấp giáo viên mầm non dạy lớp 02 buổi trên ngày tại 

các cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn tỉnh 

giai đoạn 2020 - 2025” 
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3. Căn cứ pháp lý 

- Đề nghị kiểm tra lại căn cứ pháp lý ban hành văn bản thứ 4 để đảm bảo 

theo quy định tại Khoản 1 Điều 61 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 

14/5/2016 của Chính phủ. 

 “Điều 61. Căn cứ ban hành văn bản 

 1. Căn cứ ban hành văn bản là văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực 

pháp lý cao hơn đang có hiệu lực hoặc đã được công bố hoặc ký ban hành 

chưa có hiệu lực nhưng phải có hiệu lực trước hoặc cùng thời điểm với văn bản 

được ban hành. Căn cứ ban hành văn bản bao gồm văn bản quy phạm pháp 

luật quy định thẩm quyền, chức năng của cơ quan ban hành văn bản đó và văn 

bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn quy định nội dung, cơ sở 

để ban hành văn bản”. 

 - Căn cứ pháp lý ban hành văn bản thứ 5: Đề nghị sửa lại như sau: “Căn 

cứ Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT- BNV ngày 16/3/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định danh mục 

khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo 

dục mầm non công lập”. 

 - Căn cứ pháp lý cuối cùng: đề nghị xác định lại Ban của Hội đồng nhân 

dân tỉnh được phân công thẩm tra dự thảo Nghị quyết này là Ban Văn hóa - Xã 

hội hay Ban Pháp chế như dự thảo. 

 4. Điều 1:  

 Đề nghị xây dựng dự thảo theo hướng sau: 

 Điều 1. Quy định trợ cấp giáo viên mầm non dạy lớp 02 buổi trên ngày 

tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 – 

2025. 

1. Phạm vi điều chỉnh 

2. Đối tượng áp dụng 

3. Nội dung và mức trợ cấp 

4. Nguồn kinh phí 

…….. 

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

Điều 3. 

……. 

5. Nơi nhận 

Đề nghị nghiên cứu cơ quan nhận theo quy định tại khoản 1 Điều 67 Nghị 

định số 34/2016/NĐ-CP và tham khảo các nghị quyết của HĐND tỉnh An 

Giang ban hành trước đây. 
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* Lưu ý. Trên cơ sở dự thảo nghị quyết, quý cơ quan điều chỉnh dự thảo 

Tờ trình nghị quyết cho phù hợp. 

Trên đây là Báo cáo thẩm định dự thảo Nghị quyết Quy định trợ cấp giáo 

viên mầm non dạy lớp 02 buổi trên ngày tại các cơ sở giáo dục mầm non công 

lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Cổng TTĐT Sở Tư pháp; 

- Lưu.VT, XDKT&TDTHPL. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

        

 

 

Cao Thanh Sơn 
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