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TỜ TRÌNH

Đề nghị xây dựng chính sách hỗ trợ tiền ăn cho giáo viên, nhân viên cấp học
Mầm non tại các trường công lập có tổ chức bán trú trên địa bàn
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp Luật ngày 22
tháng 6 năm 2015, Uỷ ban Nhân dân tỉnh kính trình Thường trực Hội đồng nhân
dân tỉnh khóa VI, Kỳ họp thứ.., dự thảo Nghị quyết hỗ trợ tiền ăn cho giáo viên,
nhân viên cấp học Mầm non tại các trường công lập có tổ chức bán trú trên địa bàn
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
Đội ngũ giáo viên làm công tác quản lý, giáo viên trực tiếp giảng dạy, nhân
viên làm công tác nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ ở các trường mầm non công lập có tổ
chức bán trú trên địa bàn tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu, được hỗ trợ tiền ăn trưa từ năm
2012, với mức hỗ trợ tiền ăn là 30.000đồng/người/buổi trưa (Nghị quyết
08/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh). Với mức hỗ trợ
vô cùng thiết thực, đã giúp nâng cao chất lượng bữa ăn của giáo viên, nhân viên
tham gia trực trưa, giảm bớt gánh nặng về tài chính, động viên tinh thần yêu nghề,
gắn bó với công việc rất đặc thù của cấp học Mầm non1.
Căn cứ mức lương cơ sở (viết tắt là MLCS) được điều chỉnh từ năm 2012 đến
năm 2018 là 32,4 % (từ 1.050.000 đồng năm 2012, lên 1.390.000 đồng năm
2018).
Căn cứ tốc độ trượt giá từ năm 2012 đến năm 2018 là 48,5%; giá cả các mặt
hàng tiêu dùng, lương thực thực phẩm ngày tăng nhiều so với năm 2012, do đó, với
mức hỗ trợ tiền ăn Nghị quyết 08/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012 của Hội đồng
nhân dân tỉnh không còn phù hợp nhằm nâng cao chất lượng đời sống cho đội ngũ
giáo viên, nhân viên cấp học Mầm non tại các trường mầm non công lập.
Căn cứ Thông báo số 1359 – TB/TU ngày 15/6/2018 của Thường trực Tỉnh
ủy tại buổi làm việc với UBND tỉnh về giải pháp tháo gỡ những khó khăn của
ngành Giáo dục và Đào tạo. Trong đó các chế độ chính sách của ngành, Sở Giáo
Thời gian làm việc trong ngày (từ 6h30 - 17h30); Đối tượng học sinh rất nhỏ, nhận thức chưa đầy đủ,
chưa biết tự bảo vệ mình, dễ xảy ra tai nạn thương tích (18 tháng tuổi – 6 tuổi); Cần hỗ trợ vệ sinh, ăn
uống, chăm sóc giấc ngủ..; mức lương quá thấp so với áp lực công việc và thời gian làm việc.
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dục và Đào tạo được giao nhiệm vụ chủ trì phối hợp các Sở, Ngành tiếp tục
nghiên cứu,… Trước mắt Sở Giáo dục và Đào tạo cần sớm đề xuất chính sách
nâng mức hỗ trợ và mở rộng đối tượng hưởng trợ cấp tiền ăn trưa cho giáo viên
mầm non để kịp thông qua HĐND tỉnh trước năm học 2018-2019.
Ngoài ra, trong Trường Mầm non, nhân viên y tế, nhân viên bảo vệ cũng phải
làm việc áp lực về công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng chống tai nạn thương
tích cho trẻ cùng với đội ngũ và nhân viên nấu ăn và cũng chịu sự áp lực về thời
gian làm việc và đồng lương thấp, nhưng theo Nghị quyết 08/2012/NQ-HĐND
ngày 19/7/2012 Nghị quyết Hội đồng nhân dân và Quyết định số 23/2012/QĐUBND ngày 31/7/2012 của UBND thì hai đối tượng này chưa được hưởng hỗ trợ.
Như vậy, việc nâng mức hỗ trợ tiền ăn trưa cho giáo viên, nhân viên tại các
trường mầm non công lập có tổ chức lớp bán trú và bổ sung đối tượng thụ hưởng là
cần thiết. Kính đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
cho chủ trương xây dựng Nghị quyết mới ban hành chính sách hỗ trợ tiền ăn cho
giáo viên, nhân viên cấp học Mầm non tại các trường công lập có tổ chức bán trú
trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG VĂN BẢN
1. Mục đích
- Hỗ trợ thiết thực cho đội ngũ giáo viên, nhân viên cấp học Mầm non tham
gia công tác tại các nhà trường công lập, giảm bớt khó khăn trong cuộc sống với
tiền lương còn thấp, áp lực công việc cao. Qua đó khích lệ tinh thần và một phần
giúp cho đội ngũ yên tâm công tác, gắn bó với nghề.
- Nâng mức sống tối thiểu phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa
phương, tiếp tục hoàn thiện chương trình nâng cao chất lượng sống của người dân
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
2. Quan điểm chỉ đạo
- Nghị quyết số 29-NQ/TW Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào
tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế “Giáo dục và đào tạo là
quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Đầu tư
cho giáo dục là đầu tư phát triển, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế
hoạch phát triển kinh tế-xã hội”.
Căn cứ Thông báo số 1359 – TB/TU ngày 15/6/2018 của Thường trực Tỉnh
ủy tại buổi làm việc với UBND tỉnh về giải pháp tháo gỡ những khó khăn của
ngành Giáo dục và Đào tạo. Trong đó các chế độ chính sách của ngành, Sở Giáo
dục và Đào tạo được giao nhiệm vụ chủ trì phối hợp các Sở, Ngành tiếp tục
nghiên cứu,..…Trước mắt Sở Giáo dục và Đào tạo cần sớm đề xuất chính sách
nâng mức hỗ trợ và mở rộng đối tượng thụ hưởng trợ cấp tiền ăn trưa cho giáo
viên mầm non để kịp thông qua HĐND tỉnh trước năm học 2018-2019.
Văn bản số 403/ HĐND – VHXH ngày 04/120218 của Ban Văn hóa - Xã hội
HĐND tỉnh chỉ đạo đối với Tờ trình 195/TTr-UBND ngày 14/11/2018 của UBND
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tỉnh về việc ban hành Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết
08/2012/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà
Rịa – Vũng Tàu về việc phê chuẩn hỗ trợ tiền ăn trưa cho giáo viên tham gia trực
buổi trưa tại các trường mầm non công lập có tổ chức lớp bán trú học 02 buổi/ngày
trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cần xây dựng trình dự thảo Nghị quyết mới.
III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỒI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA VĂN BẢN
1. Phạm vi điều chỉnh: Chính sách này quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho giáo viên,
nhân viên cấp học Mầm non tại các trường công lập có tổ chức bán trú trên địa bàn
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
2. Đối tượng áp dụng: Giáo viên, nhân viên cấp học Mầm non tại các trường công
lập có tổ chức bán trú trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, bao gồm:
- Giáo viên làm công tác quản lý (Hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng).
- Giáo viên trực tiếp đứng lớp.
- Nhân viên (nấu ăn, bảo vệ, y tế).
IV. MỤC TIÊU, NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
CHÍNH SÁCH TRONG ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG VĂN BẢN
1. Mục tiêu
- Nâng cao mức hỗ trợ cho giáo viên, nhân viên cấp học Mầm non tham gia
công tác tại các trường công lập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Nâng mức sống tối thiểu phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa
phương, tiếp tục hoàn thiện chương trình nâng cao chất lượng sống của người dân
Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Chính sách hỗ trợ thiết thực nhằm giảm bớt gánh nặng về tài chính trong
hoàn cảnh khó khăn về tiền lương thấp, khích lệ tinh thần giáo viên, nhân viên cấp
học Mầm non gắn bó với ngành.
2. Nội dung
- Mức hỗ trợ tiền ăn : 45.000đ/người/ngày.
- Đối tượng thụ hưởng: Giáo viên, nhân viên cấp học Mầm non tại các trường
công lập có tổ chức bán trú trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Thời gian thực hiện: Từ tháng 01/2019, tính theo thời gian học tập thực tế
tại trường theo quy định.
- Không trùng lắp về chế độ được hưởng, chế độ này chấm dứt khi Trung
ương ban hành các chế độ, chính sách hỗ trợ mới cho cấp học Mầm non.
3. Giải pháp thực hiện chính sách đã lựa chọn và lý do lựa chọn
- Từ năm 2012 đến nay Chính phủ đã ban hành 05 Nghị quyết để điều chỉnh
lương, từ 1.050.000đ/tháng đến nay theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP ký ngày
15/5/2018 là 1.390.000đ/tháng, chênh lệch 340.000 đ. Đồng thời, căn cứ tỷ lệ trượt
giá từ năm 2012 đến năm 2018 là 48,5%.
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- Mức hỗ trợ tiền ăn trưa cho giáo viên Mầm non tham gia trực buổi trưa tại
các trường mầm non công lập có tổ chức lớp bán trú học 02 buổi/ngày trên địa bàn
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại Nghị quyết 08/2012/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm
2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh là 30.000 đồng/người/buổi trưa tại thời điểm
2012. Căn cứ tỷ lệ trượt giá từ năm 2012 đến năm 2018 là 48,5%, mức hỗ trợ đề
nghị: 45.000đồng/người/ngày.2
Như vậy, đã qua 6 năm thực hiện, mức hỗ trợ tiền ăn trưa cho giáo viên
Mầm non tham gia trực buổi trưa tại các trường mầm non công lập có tổ chức lớp
bán trú học 02 buổi/ngày trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại Nghị quyết
08/2012/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2012 không còn phù hợp, đồng thời cần
mở rộng đến đối tượng là nhân viên y tế, nhân viên bảo vệ. Vì vậy, việc lựa chọn
xây dựng Nghị quyết mới ban hành chính sách hỗ trợ tiền ăn cho giáo viên, nhân
viên cấp học Mầm non tại các trường công lập có tổ chức bán trú trên địa bàn tỉnh
Bà Rịa – Vũng Tàu là phù hợp.
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO VIỆC THI
HÀNH VĂN BẢN SAU KHI ĐƯỢC THÔNG QUA
- Mức hỗ trợ 45.000 đồng/người/ngày thì kinh phí dự kiến thực hiện của 01
năm là 34.757.910.000 đồng cho 3.901 người được hưởng (Lấy số liệu năm học
2018 - 2019 làm minh chứng), tăng 13.546.170.000 đồng/năm.
(Đính kèm bảng thuyết minh)
- Nguồn kinh phí thực hiện: Nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục và đào tạo địa
phương theo phân cấp quản lý nhà nước hiện hành.
VI. THỜI GIAN DỰ KIẾN TRÌNH THÔNG QUA VĂN BẢN
Dự kiến thời gian trình thông qua văn bản: Tháng 03 năm 2019.
Trên đây là Tờ trình đề nghị xây dựng chính sách hỗ trợ tiền ăn cho giáo viên,
nhân viên cấp học Mầm non tại các trường công lập có tổ chức bán trú trên địa bàn
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, xin kính trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết
định./.

Nơi nhận:
- Hội đồng nhân dân tỉnh (kính trình);
- Chủ tịch và các PCT.UBND tỉnh;
- Lưu: VT-VX6.
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