HO! BONG NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM
T!NH DAK NONG
Bc 1p - Tr do - Hnh phüc
S: 05/2021/NQ-HDND

Dk Nóng, ngày iO tháng 8 nám 2021

NGH! QUYET
Quy djnh mtrc h trç tré em, giáo viên mm non ti co' s& giáo dtic mãm
non ngoài cong Ip & dla bàn có khu cOng nghip tinh Dàk Nông
HQI BONG NHAN DAN TINH BAK NONG
KHOA IV, KY HOP THU' 2
Can cj'Lut To cht'c chInh quyn djaphu'o'ng ngày 19 tháng 6 nàm 2015,
Luát tha dói, bó sung mç3t so diêu cia Lut TO ch&c GhInh phz và Luat TO cht'c
chInh quyên dja phwcng ngày 22 tháng 11 nám 2019;
Can cii' Lut Ban hành van ban quy phgm pháp lut ngày 22 tháng 6 näm
2015; Luât szra dOi, bO sung mç5t sO diéu cza Lut Ban hành van bàn quyphgm
pháp lu2t ngày 18 tháng 6 nám 2020;
Can cz' Lut Giáo dyc ngày 14 tháng 6 näm 2019,
Can cz' Nghj d.inh sO' 127/2018/ND-CT ngày2l tháng 9 nám 2018 cia
ChInh phi quy djnh trách nhiçm quán lj nhà nwó'c ye giáo dye;
Can cii' Nghj djnh sO' 105/2020/ND-CP ngày 08 tháng 9 nám 2020 cüa
ChInh phi quy djnh chInh sách phát triên giáo dye mám non;
Xét Ta trInh sO' 2834/TTr-UBND ngày 07 tháng 6 nám 2021 cla Uy ban
nhán dan tinh Dàk NOng ye vic dé nghj thOng qua dy tháo Nghj quyét quy djnh
m&c ho trçl tré em, giáo viên mám non tgi ca sà giáo dyc rnâm non ngoài cOng 1p
0' dja bàn cO khu cOng nghip tinh Dak Nóng, Báo cáo thám tra cia Ban Van hóa
- Xã h5i H5i dóng nhân dan tinh, j> kién tháo lun cia dgi biêu Hç5i dOng nhán
dan tgi /çj) hQp.
QUYET NGH!:
Diu 1. Quy dlnh mtrc h trq tré em, giáo viên mâm non tii co' s& giáo
dye mâm non ngoài cong 1p & dja bàn có khu cong nghip tinh Bãk Nông,
ciii the nhtr sau:
1. Müc h trçc dôi vâi tré em mm non là con cong nhân, ngui lao dng
lam vic tai khu cong nghip tinh Dàk Nông.
a) Tré em thuc di tuçmg quy djnh tti khoãn 1 Diu 8 cüa Nghj djnh s
105/2020/ND-CP ngày 08 tháng 9 nam 2020 cüa ChInh phñ quy djnh chInh sách
phát triên giáo diic mâm non trên dja bàn tinh duqc h trq 160.000
dông/tré/tháng.
b) Thôi gian ho trg tInh theo so tháng hQc thirc té nhixng không qua 9
tháng/näm hoc.
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c) H so, trInh tr và thii gian thirc hin, phiscing thüc thirc hin h trçi dugc
áp dicing theo quy djnh t?i khoàn 3, khoàn 4 Diêu 8 cüa Nghj djnh so
1 0512020/ND-CP ngày 08 tháng 9 näm 2020 cüa ChInh phü.
2. Müc h trçY d,i vii giáo viên mm non lam vic tti Co sâ giáo diic mâm
non dan lip, tu thiic i dja bàn có khu cong nghip:
a) Giáo viên mm non thuc di tuçlng quy djnh tii khoân 1 Diu 10 cüa
Nghj djnh so 105/2020/ND-CP ngày 08 tháng 9 näm 2020 cüa ChInh phU trén
dja bàn tinh duçc ho trçv 800.000 dông!tháng. So luçing giáo viên trong co s&
giáo d11C mâm non dan lap, tu thic ducYC hithng ho trg ducic tInh theo djnh mirc
quy djnh dOi vii CC Co 51 giáo dijc mâm non cong 1p hin hành.
b) Thai gian h trçl tInh theo s tháng h9C thirc t nhung không qua 9
tháng!nàm liçc. Mirc ho trg nay nàm ngoài mt'rc luong thOa thun gifta chü Co 5
giáo d11C mâm non dan 1p, t1.rth11C vOi giáo viên và không dung tInh dóng hix&ng
bâo hiêm xâ hi, bão hiêm y tê và bào hiêm that nghip.
C) H so, trInh tir và thai gian thirc hin, phuong thüc thirc hin h trq
duqC áp dung theo quy djnh tai khoàn 3 Diêu 10 Cüa Nghj djnh so
105/2020/ND-CP ngày 08 tháng 9 näm 2020 cüa ChInh phü.
3. Kinh phi thirc hin h trV ti khoàn 1, khoân 2 Diu nay do ngân sách
tinh can dôi, ho trçY CO miic tiêu cho ngân sáCh Cap huyn hang nàm.
Diu 2. To chtrc thtrc hin
1. Giao Uy ban nhân dan tinh to Ch1rC thlrC hin Nghj quy& và báo cáo
Hi dông nhân dan tinh ye kêt qua thirc hin.
2. Thung trrc Hi dng nhân dan tinh, CáC Ban cüa Hi dng nhân dan
tinh, cac TO dai biêu và dai biêu Hi dông nhân dan tinh giám sat vic thxc hin
Nghj quyêt nay.
Nghj quy& nay ducic Hi dng nhân dan tinh Dk Nông Khóa IV, KS' hçp
thu 2 thông qua ngày 20 tháng 8 11am 2021 và cO hiu lirc tü ngày 01 tháng 9
näm 2021.!.
Noinhln:
- UBTV Quôc hôi; ChInh phü;
- Ban Cong tác di biêu-UBTVQH;
- Các BO: GD&DT, Tài chInh;
- Cc Kiêm tra van bàn QPPL-Bô TLr pháp;
- Thumg trVc: Tinh üy, 1-IDND tinh;
- UBND tinh; UB MTTQ VN tinh;
- Doàn DBQH tinh;
- Các Ban Däng cia Tnh ày; Trixing ChInh trj tinh;
- Các Ban HDND tinh; các dai biOu HDND tinh;
- VP: Tinh ày, Doàn DBQH & HDND tinh, UBND tinh;
- Các Sà, Ban, nganh và doàn the cap tinh;
- HDND, UBND các huyn, thành phó;
- Báo Dãk Nông, Dài PT&TH tinh;
- Cong báo tinh, Cong TTDT tinh;
- Trung tam Luu trr tinh;
- Lisu: VT, CTHD, HC-TC-QT, HSKH.
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