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Lào Cai, ngày 26 tháng 10 năm 2007 
  
  

NGHI QUYẾT 
Phê chuẩn chế độ đối với học sinh nội trú dân nuôi;  

cấp dưỡng, giáo viên quản lý các lớp nội trú dân nuôi;  
giáo viên mầm non dân lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai 
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Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 
Căn cứ Luật Ngân sách năm 2002 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà 

nước; 
Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005; 
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ - CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; 
Căn cứ Quyết định số 82/2006/QĐ - TTg ngày 14/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

điều chỉnh mức học bổng đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các Trường 
phổ thông dân tộc nội trú và Trường dự bị đại học; 

Căn cứ Quyết định số 164/2006/QĐ - TTg ngày 11/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư Chương trình 
phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 
2006 - 2010; 

Căn cứ Quyết định số 301/2006/QĐ - UBDT ngày 27/11/2006 và Quyết định số 05/2007/QĐ 
- UBDT ngày 06/9/2007 của Ủy ban Dân tộc công nhận 3 khu vực vùng đồng bào dân tộc thiểu 
số và miền núi theo trình độ phát triển; 

Sau khi xem xét Tờ trình số 81/TTr - UBND ngày 26 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành quy định chế độ đối với học sinh nội trú dân nuôi, giáo viên 
quản lý các lớp nội trú dân nuôi; giáo viên mầm non dân lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Báo cáo 
thẩm tra số 39/BC - VHXH ngày 17/10/2007 của Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh và ý kiến của 
đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp, 

 
QUYẾT NGHỊ: 

 
Điều 1. Phê chuẩn chế độ đối với học sinh nội trú dân nuôi; cấp dưỡng, giáo viên quản lý 

các lớp nội trú dân nuôi; giáo viên mầm non nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai như sau: 
 
1. Đối tượng áp dụng: 
1.1. Học sinh tiểu học, trung học cơ sở có hộ khẩu thuộc các xã, các thôn bản vùng đặc biệt 

khó khăn và các xã khu vực II. 
1.2. Học sinh người dân tộc thiểu số học trung học phổ thông ở nội trú tại trường Phổ thông 

dân tộc nội trú huyện theo chỉ tiêu giao hàng năm của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
1.3. Giáo viên trực tiếp quản lý học sinh ở nội trú dân nuôi. 
1.4. Giáo viên mầm non dân lập ngoài biên chế thuộc các xã khu vực II, các thôn bản vùng 

3 thuộc các xã khu vực II và các xã khu vực III. 
1.5. Cấp dưỡng các lớp học sinh dân tộc thiểu số học trung học phổ thông ở nội trú tại 

trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện. 
Các đối tượng đang hưởng chế độ theo Quyết định 112/2007/QĐ - TTg ngày 20/7/2007 của 



Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ các dịch vụ, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, 
trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật thuộc Chương trình 135 giai đoạn II thì không 
hưởng chế độ theo Nghị quyết này. 

 
2. Mức hỗ trợ: 
2.1. Học sinh người dân tộc thiểu số học trung học phổ thông ở nội trú tại trường Phổ thông 

dân tộc nội trú huyện theo chỉ tiêu giao hàng năm của Ủy ban nhân dân tỉnh được hỗ trợ học 
bổng hàng tháng bằng 50% mức học bổng của học sinh dân tộc nội trú theo quy định hiện hành 
(tính 9 tháng/năm học); 

2.2. Học sinh có hộ khẩu thuộc các xã, các thôn bản vùng đặc biệt khó khăn và các xã khu 
vực II, phải ở nội trú tại trường được hỗ trợ 20.000 đ/1 học sinh/1 tháng thực học; 

2.3. Cấp dưỡng cho các lớp học sinh dân tộc thiểu số học trung học phổ thông ở nội trú tại 
trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện được hỗ trợ tiền công bằng 450.000 đ/1 người/1 tháng 
(định mức 1 cấp dưỡng/1 lớp); 

2.4. Giáo viên trực tiếp quản lý học sinh ở nội trú dân nuôi được hỗ trợ 90.000 đ/1 người/1 
tháng; 

Trường có từ 10 đến dưới 30 học sinh ở nội trú được bố trí 01 giáo viên quản lý; Trường có 
từ 30 học sinh ở nội trú trở lên thì cứ tăng thêm 25 học sinh được bố trí thêm 01 giáo viên (tối 
đa không quá 05 giáo viên quản lý/trường); 

2.5. Hỗ trợ giáo viên mầm non dân lập ngoài biên chế: 
2.5.1. Giáo viên ở các xã khu vực II được hỗ trợ 300.000 đ/1 người/ tháng (tính 10 tháng/1 

năm học); 
2.5.2. Giáo viên ở các thôn bản vùng 3 thuộc các xã khu vực II và các xã khu vực III được 

hỗ trợ 450.000 đ/1 người/1 tháng (tính 10 tháng/1 năm học). 
 
3. Nguồn kinh phí và thời điểm thực hiện 
Kinh phí thực hiện các chế độ trên được bố trí từ kinh phí sự nghiệp giáo dục hàng năm. 
3.1. Kinh phí chi hỗ trợ cho học sinh các lớp nội trú dân nuôi được sử dụng từ Dự án củng 

cố và phát huy kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và xoá mù chữ, thực hiện phổ cập trung học cơ 
sở thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia về giáo dục; 

3.2. Kinh phí hỗ trợ học bổng, cấp dưỡng cho học sinh người dân tộc thiểu số học trung học 
phổ thông ở nội trú tại trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện; trợ cấp giáo viên quản lý các lớp 
có học sinh ở nội trú dân nuôi; trợ cấp giáo viên mầm non dân lập được bố trí từ dự toán chi 
thường xuyên của sự nghiệp giáo dục. 

3.3. Thời điểm thực hiện: Các chế độ trên được thực hiện từ 01/9/2007. 
 
Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao: 
  
- Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết; 
  
- Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND chịu trách nhiệm giám sát việc 

thực hiện Nghị quyết. 
  
Nghị quyết được Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá XIII - Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 

19/10/2007./. 
 

CHỦ TỊCH 
(đã ký) 

Sùng Chúng 
 


