
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
T!NH QUANG TR! Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

SoAZ4 /TTr-UBND Quáng Trj,  ngay,14  tháng nám 2021 

TO TRINH 
Be ngh HOND tinh ban hanh Ngh quyet ye chinh sach 

h trq cho h9c sinh khuyt tt tti các c0 s& giáo dtic Cong Ip 
trên dja bàn tinh Quãng Trj 

KInh giri: Hi ding nhãn dan tinh Quãng Trj 

Th%rc hin quy djnh cüa Lut ban hành van bàn quy phm pháp lust nAm 
2015; thirc hin kê hoch chun bj D an phiic vi các k' hp HDND tinh khóa 
VIII, UBND tinh trInh Hi dng nhân dan tinh ban hành Nghj quyt v "Cii In/i 
sack hJ Erg' c/,o h9c sin/i khuyit t1 4:1 các co sô giáo d,c cong 41p trên dja 
bàn tin/i Quáng Trj" v&i ni dung nhix sau: 

I. TInh cp thit cüa viêc ban hành chInh sách 

Chm sóc, h trq ngixôi khuyt tt nói chung, tré khuyt tt nói riêng là mt 
trong nMng v.n d &rçYc tt câ các cp, các ngành, các t chüc và toàn xâ hi dc 
bit quan tam. DA có nhiu chInh sách lien quan dn ngithi khuyt tt duçic ban 
hành, day là mt trong nhü'ng ni dung uu tiên trong chInh sách xA hi cUa Nba 
nuàc. B lut lao dng, Lust tré em, Lut ngixii khuyt tt luôn nhn manh  tm 
quan trçng cüa vic chàm sóc, h trçi ngithi khuyt tat.  Dc bit, Lut ngi.thi 
khuy& tt dä quy djnh rô vai trô, trách nhim cüa các cci quan nhà nu&c, gia 
dmnh, xa hi di vói ngithi khuyt tat; khng djnh quyn cüa nguôi khuyt 
tt trong nhiu lTnh vrc quan trçng nhu: Giáo dçic, y t, vic lam và tham gia 
hot dng xA hi. 

Tinh Quâng Trj Co khoáng 25.606 ngr1i khuy& tt, trong do tré em 
khuy& tt có 1.808 ngtr&i. Theo s lieu khâo sat cüa ngành Giáo dic, hin nay 
s tré khuyt t.t hcc hoà nhp tai  các cci s& giáo d%ic cong 1p 515 em; s tré hçc 
tii trithng Tré em khuyt tt tinh Quâng Trj là 130 em, tai  các Trung tam chuyên 
bit là 59 em. Da s các em h9c sinh khuyt tt du r.t khó khän trong vic tiêp 
cn và thc hin các hot dng giáo dic các nba trii?ing do ctiêu kin và khà 
näng, chInh vi 4y vic ban hành các chInh sách h trçi giüp các em có diu kin 
t& hcin d h9c tp bOa nhp a các tnthng cong 1p và h9c tp & tru&ng chuyen 
bit là c.n thit. 
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Hin nay, Quyt djnh s 1801/QD-UBND ngày 30/6/2017 cüa UBND 
tinh v vic Quy dlnh tam thii chInh sách di vOi hQc sinh khuy& tt hc tp t?i 
Tru&ng Tré em khuyt tt tinh là chua phü hçip v&i quy djnh ban hânh van bàn 
Quy phm pháp 1ut hin hành; mtrc h trq con thp, ding thai chisa cO chInh 
sách h trq cho các tré em khuy& tt hçc hôa nhp tai  các Co s& giáo diic ph 
thông cong lip. 

D nâng cao cht lucmg chãm sóc, giáo dic tré khuyt tt và giãm b&t mt 
phAn khó khan cho các gia dInh tré khuyt tat, tao diu kin cho các cháu khi 
tham gia hçc tp tai  CáC co s& giáo dc cong 1p thI vic ban hành "ChInh sách 
h tri cho h9c sinh khuylt tit 4u các co so gido dyc cong 41p trên dja bàn 
tin/i Quãng Trj" là rat can thiét. 

2. Mite tiêu 

100% h9c sinh khuyt tt hçc tp tai  các co sâ giáo dic cOng 1p trên dja 
bàn tinh Quãng Trj di.rçic h trçr v ch d. 

3. Ni dung 

H trçr cho h9c sinh khuyt tt không thuc các cti tixçlng dixçic hithng ch 
d, chInh sách theo Thông tix s 42/2013/TTLT- BGDDT - BLDTB&XH - BTC 
ngày 31 tháng 12 näm 2013 quy djnh chInh sách v giáo diic cti vâi ngu&i 
khuyêt tat, nhii sau: 

3.1. C/il d5 ho tr9' di vOi h9c sin/i h9c 4:1 tru'Irng Tré em khuylt It tin/i 
Quãng Trj 

- H trq tin .n cho hc sinh ban tri b.ng 30% mi'rc lirong Co sâ theo quy 
djnh cüa ChInh phiVh9c sinhltháng ttrong duong 447.000 d/tháng/h9c sinh. 

- H trq tin an hçc sinh ni tr1i bang 70% mirc luong Co sâ theo quy djnh 
cüa ChInh phlVh9c sinhltháng ti.rong &rong 1.043.000&tháng/hçc. 

- H trçi tin sinh hoat  phi cho hçc sinh ni trü, ban trü bang 3% müc 
lixcing co sâ theo quy djnh cüa ChInh phü/h9c sinh/thang ttrcing duung 45.000 
&tháng/hçc sinh, 

- H trq tin v sinh cho hçc sinh n tr 13 tui tr& len bang 3% mirc 
li.rcmg Co sâ theo quy djnh cüa ChInh phü/h9c siithltháng tuong duong 45.000 
dltháng/hQc sinh. 

3.2. C/il d5 hO trçf di vó'i h9c sinh khuylt t?it  h9c hba nhp 41 the co 
sOgiáo dye cong 41p trên da bàn tinh Quàng Trj 

H trq tin an cho h9c sinh khuyt tt hc hOa nhp b&ng 30% mrc hxong 
Co So theo quy djnh cüa ChInh phü/hçc sinhltháng ti.rong dirong 447.000 
dltháng/hçc sinh. 
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4. Tong kinh phi thtrc hiçn 

- Tng kinh phi thc hin ch d h trçi cho h9c sinh khuyt tt tai  tnthng 
Tré em khuyt t.t tinh Quáng Trj hang näm: 759.500.000 dng. 

- Tng kinh phi thirc hin ch d h trçl cho h9c sinh hçc hôa nhp t?i  CaC 
ci sâ giáo dic cong 1p trên dja bàn tinh hang nãm: 1.657.476.000 dông. 

5. Ngun kinh phi 

Ngun kinh phi thrc hin ch do h trq cho h9c sinh khuy& tt ni trü, 
bàn trü và hçc sinh hçc hôa nhp ti các Co so giáo diic cong 1p  trên dja bàn 
tinh Quàng Tn dixçic b trI tü ngãn sách s1r nghip giáo dic hang näm. 

6. Thôi gian thrc hin: Tü tháng 9 nAm 2021. 

UBND tinh kinh trInh HDND tinh xem xét, phé chu.n.I. 

Nol nhn: 
- Nhis trên; 
- Thu&ng tric HDND tinh; 
- Chii tjch, các Phó Chü tjch UBND tinh; 
- Ban VAn hóa XA hOi,  FIDND tinh; 
- Sâ Giáo diic và Dào tao; 
- Lixu: VT,VXj,I. 

 

Vô Van Hirng 
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HO! BONG NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
TINH QUANG  TRI Bc 1p - Tir do - Hanh phüc 

S& /NQ-HDND Quáng Tn, ngày tháng nám 2021 

DI THAO 
NGH QUVET 

A , • A Ye Chinh sach ho trq cho h9c snih khuyet tt 
tii các co' s& giáo diic cong 1p trên dja bàn tinh Quãng Tr 

    

HQI BONG NHAN DAN TfNH QUANG TR 
KIIOA VIII, KY HQP THI1 3 

Can cz Lu2t T chüc chInh quyn dja phiro'ng nám 2015,' 

Can cá Luat si'a ddi, bá sung m.5t s diu cza Luát T cht-c C'hInh phi và 
Lut To chi'c chInh quyên djaphu'o'ng nàm 2019; 

Can thLuat ngán sách Nhà nzthc ngày 25 tháng 6 nám 2015,' 

àn cz- Lu2t giáo dyc ngày 14 tháng 6 nám 2019; 

Xéz' Ta trInh scf' /77'r-UBND ngày tháng nám 2021 cüa UBND tinh 
ye vic dé nghj HDND tInh ban hành Nghj quyét GhInh sách ho irç cho hQc sinh 
khuyêt tt tqi các ca sO' giáo dyc cong 1p  trên dja bàn tinh Quáng Trj, Báo cáo 
thám tra cüa Ban Van hóa - Xã hi, HDND tinh,' j' Idén thOo luán cza dgi biêu 
H5i dOng nhán dan tçii Icj> hQp. 

QUYET NGH!: 

Biu 1. Ban hành ChInh sách h trq cho h9c sinh khuyt tt ti các co si 
giáo dc cong 1p trén dja bàn tinh Quãng Trj, vâi ni dung chü yêu sau: 

1. M.c tiêu 

100% hçc sinh khuyt tt hçc tp ti các ca si giáo dic cong 1p trên dja 
bàn tinh Quàng Trj &rçlc hu&ng chê d h trq. 

2. ChInh sách h trçr: H trçi cho hçc sinh khuyt tt không thuc các dôi 
tllçYng duçic huing chê d, chInh sách theo Thông ttx so 42/201 3/TTLT- BGDDT 
- BLDTB&XH - BTC ngày 31 tháng 12 näm 2013 quy djnh chInh sách ye giáo 
dc dôi vài ngtthi khuyêt tat, nhu sau: 

2.1. Chidô h trçt dái vol /19c sin/i h9c 4i tru'&ng Tré em khuyit tit tinh 
QuOng Trj 

- H trçr tin an cho hçc sinh ban trü bng 30% müc lucmg cc:Y sà theo quy 
djnh cüa ChInh phü/hçc sinhltháng ti.rang duong 447.000 d/tháng/h9c sinh. 

- H trçi tin an hçc sinh ni t-ü bang 70% mirc 1ung Co sâ theo quy djnh 
cüa ChInh phlVh9c sinhltháng tuong duong 1.043 .000d/tháng/hçc. 
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- H trq tin sinh hot phi cho h9c sinh ni trü, ban tr(i bAng 3% mirc 
luung ci so theo quy djnh cüa ChInh phülhçc sinhltháng tt.rng ducing 45.000 
d/tháng/hQc smh, 

- H trçl tin v sinh cho h9c sinh nit ttr 13 tui trO len bAng 3% mOc 
hwng Cu sO theo quy djnh cüa ChInh phUlhQc sinhltháng ti.rclng &rclng 45.000 
dltháng/hçc sinh. 

2.2. Gui do i3 trc dii vôi l,c sinh khuyit 1(11 1qc ltha nit Ip 4i1 các co' 
thgiáo dye cong 41p trên dja bàn tinh Quãng Trj 

H trçi tin an cho hçc sinh khuyt t hçc hôa nhp bAng 30% mrc krang 
cu sO theo quy djnh cüa ChInh phülh9c sinhltháng twmg duang 447.000 
dlthángfh9c sinh. 

3. Ngun kinh phi 

Ngun kinh phi thrc hin ch d h trçl cho hc sinh khuyt tt ni tri'i, 
ban trü và h9c sinh h9c hôa nhp ti các cu sO giáo dc cong 1p trên dja bàn 
tinh Quãng Trj duqc bô tn tü ngân sách sir nghip giáo diic hang näm. 

Diu 2. Giao Uy ban nhân dan tinh t chüc thirc hin Nghj quyt. 

ThuOng trirc Hi dng nhân dan tinh, các Ban cüa Hi dng nhân dan 
tinh, To di biêu Hi dông nhân dan, di biêu Hi dông nhân dan tinh giám sat 
thrc hin Ngh quy&. 

Ban thixông trrc Uy ban Mt trn Ti quéc Vit Nam tinh và các t chi'ic 
thãnh viên cüa Mt trn, các to cht'rc chinh trj - xâ hi phôi hcip giám sat thirc 
hin Ngh quyêt. 

Nghj quy& nay a ducic Hi dng nhân dan tinh Quãng Trj khóa , k 
h9p thi'r .... thông qua ngày ... tháng ... näm 2021 và có hiu 1irc thi hành kê tü 
ngày tháng nàm 2021.!. 

Nuinhin: 
- VPQH, VPCP, VPCTN; 
- B GDDT, B Tài chmnh, B KH&DT; 
- TVTU, UBND, UBMTfQVN tinh; 
- Doan DBQH tinh, Vin KSND, TAND tinh; 
- Các S&, ban, nganh cp tinh; 
- VP:TU, VP Doàn DBQH&HDND, VP UBND tinh; 
- IT HDND, UBND các huyn, TX, thành ph; 
- DB HDND tinh; 
- Website; 
- Ltru VT, BDT. 

CHU T!CH 

Nguyn Bang Quang 
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