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UỶ BAN NHÂN DÂN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỈNH HẢI DƯƠNG

Số: 46/2009/Qð-UBND

Hải Dương, ngày 20 tháng 12 năm 2009

QUYẾT ðỊNH
ðiều chỉnh mức hỗ trợ cho giáo viên mầm non ngoài biên chế
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26
tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết ñịnh số 161/2002/Qð-TTg ngày 15/11/2002 của Thủ tướng
Chính phủ về một số chính sách phát triển giáo dục mầm non;
Căn cứ Quyết ñịnh số 149/2006/Qð-TTg ngày 23/6/2006 của Thủ tướng
Chính phủ về việc phê duyệt ñề án phát triển giáo dục mầm non;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 05/2003/TTLT/BGD&ðT-BNV-BTC ngày
24/02/2003 của Bộ Giáo dục và ðào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn
thực hiện Quyết ñịnh số 161/2002/Qð-TTg ngày 15/11/2002 của Thủ tướng
Chính phủ;
Căn cứ Nghị quyết số 127/2009/NQ-HðND ngày 09 tháng 12 năm 2009
của Hội ñồng nhân dân tỉnh khoá XIV, kỳ họp thứ 16 “Về tình hình thực hiện
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009, kế hoạch phát triển kinh tế- xã
hội năm 2010;
Theo ñề nghị của Liên ngành: Giáo dục và ðào tạo - Tài chính - Nội vụ,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Phê duyệt ñiều chỉnh mức hỗ trợ cho giáo viên mầm non ngoài
biên chế như sau:
1. Mức trợ cấp: Hỗ trợ 75% mức lương khởi ñiểm của trình ñộ ñào tạo.
2. ðối tượng: Giáo viên mầm non ngoài biên chế thuộc 274 trường mầm
non của xã, phường, thị trấn (Riêng các Giáo viên có trình ñộ sơ cấp tiếp tục
thực hiện theo Quyết ñịnh số 2666/2007/Qð-UBND ngày 26/7/2007 của UBND
tỉnh, và thực hiện hỗ trợ ñến hết năm 2010).
3. Nguồn kinh phí: Từ nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục hàng năm.
4. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/01/2010.
ðiều 2. Các Sở Giáo dục và ðào tạo, Tài chính, Nội vụ theo chức năng
nhiệm vụ ñược giao có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực
hiện.
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