
UY BAN NHAN DAN 
T!NH QUANG TR! 

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Bc 1p - Tir do - Hnh phIic 

      

So:  42i  /TTr-UBND Quáng Tn, ngàylO tháng 3 nám 2023 

T( TRINH 
V/v Thay di Nghj quyt trmnh Kr h9p thfr 16 HOND tinh khóa VIII; 

Be ngh Hi dong nhan dan tinh ban hanh Ngh quyetch.nh sach ho trçr 
giáo viên và nhân viên lam vic lien tru'ông hoc nhiu diem tr1rông ttli  các co' s& 

giáo dtic mm non, ph thông cong 1p trên d!a  bàn tinh Quãng TrI 

KInh gi:ri: Hi dng nhân dan tinh 

Thirc hin K hoach  s 40/KH-HDND ngày 17/02/2023 v t chüc kS'  hçp thir 
15 (nay là kS'  hçp thu 16) HDND tinh khóa VIII, nhim k' 2021-2026, UBND tinh së 
trInh HDND tinh xem xét, thông qua D an "Phát trin di ngü các Ca si giáo diic 
mâm non, ph thông cong 1p tinh Quâng Trj dáp üng yêu cu phát trin giáo dic và 
dào to giai don 2023 - 2026, djnh huóng dn näm 2030". Tuy nhiên, sau khi tng 
hçip, rà soát ni dung D an, UBND tinh thng nht chia D an thành 02 phn nhu sau: 

Ni dung phát trin di ngü các ca s& giáo diic mm non, ph thông cong 1p 
tinh Quàng Trj dáp irng yêu c.0 phát trin giáo diic và dào to giai don 2023 - 2026, 
djnh huâng dn nàm 2030: Giao ngành Giáo diic và Dào tto tham muu UBND tinh 
ban hành D an d chü dng ngun lirc, k thi'ra các chü trtrang, k hoach v phát trin 
di ngU, dào t.o bi duO'ng va cac nhim v1i khác v phát trin di ngü dang thixc hin 
hiu qua hin nay. 

Riêng ni dung ban hãnh chInh sách h6 trq cho giáo viên và nhân viên lam vic 
lien tru&ng hoc nhiu dim trtthng ti các ca sâ giáo diic mm non, ph thông cong 
1p trên dja bàn tinh thuc thm quyn cüa Hi dng nhân dan tinh. Vi vy, UBND 
tinh d chi do xây drng Dr tháo Nghj quyt, trInh HDND tinh xem xét, thông qua 
vOi các ni dung ci th nhu sau: 

I. SI CAN THIET BAN HANJI NGH! QUYET 

1. Can cfr pháp 1: 

- Lut Giáo due näm 2019; 

- Lut Ngân sách nhà nuâc näm 2015; 
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- Lut Viên chüc näm 2010 và Lut sira &,i, b sung mt s diu cUa Lut Can 
bi, cong chirc và Lut Viên chirc näm 2019; 

- Nghj quy& 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 cüa BCH Trung iiang ye tiêp tic 
dôi mâi h thông to chirc và quàn l, nãng cao cht hrqng và hiu qua hoat dng cüa 
các dan vj sr nghip cOng lip; 

- Thông tu s 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 cüa B truàng B Tài chinh 
quy djnh ché d cOng tác phi, ch d chi hi nghj; 

- K hoach  s 84-KH/TU ngày 07/5/50 18 cüa Tinh üy v tip tVc  dôi mâi h 
thng to chüc và quãn l, nâng cao cht luvng hot dng và hiu qua hott dng cUa 
dan vj si1 nghip cong lap; 

- Quyt djnh s 1322/QD-UBNID ngày 15/6/20 18 cüa UBND tinh v ban hành 
D an sp xp, t chüc li các dan vj hành chinh cp xâ, thôn, bàn, khu ph ca quan 
hành chInh và dan vj sir nghip cOng lap; 

2. Sr cn thit ban hành Nghj quyt: 

- V dan vj s1r nghip cOng 1p (tru&ng): Thirc hin chü trtrcing sap nhp các 
dan vj s11 nghip cong 1p trong lTnh vijc giáo dic và dào tao, truóc khi sap nhp toàn 
tinh có 476 dan vj sr nghip cong l.p,  dn tháng 12/202 1 cOn 368 dan vj, giâm 108 
dan vj sij nghip giáo diic cOng 1p (ti l giãm 22,5%). 

- V dim triräng: Dn tháng 5/2022 toàn tinh cO 894 dim tnthng; so diem 
tnthng trung bInh toàn tinh: D& vài tiu hçc là 2,3 dim trithng/truing; di vâi M.m 
non là 2,7 dim truing/tru&ng. M& Trithng TH&THCS có It nht 02 dim tru&ng, cá 
bit có tnrng cO 09 dim truting. 

- Ngoài ra, thrc hin chü truang cüa B NOi  vi v ct giãm 10% chi tiêu s 
ngu&i lam vic hizâng luang tü ngân sách nhà nuOc di vâi ngành Giáo diic và Dào 
to giai don 2020-2025 dã ãnh hu&ng dn vic b trI cOng tác cüa giáo viên, nhân 
viên tai  các sa ci giáo diic cOng lip. 

- Mt khác, khi thiic hin Chixang trInh giáo diic ph thông mài dã có nhiu 
mon h9c mói nhu: Mon hoit dng trâi nghim, ngh thu.t, khoa h9c k5 thut, ... dc 
bit, di vâi khi Trung h9c ph thông hçc sinh duçic lira chçn mOn h9c khi tuyn 
sinh vào lop 10 lam ành hisOng dn ca cu di ngU hang nàm, dn dn thüa thiu ciic 
b giáo viên các mon h9c. 

Tir th%rc tin neu trên, ngành Giáo diic và Dào to và các huyn, thj xã, thành 
ph dâ tich circ tham mi.ru, chi do trin khai nhiu giái pháp, trong do giâi pháp bô 
trI giáo viên, than viên lam vic lien tnthng dang dirge áp ditng tti thiu dja phucing, 
dan vj. Giai doan  2021-2023, hang nàm có ti'r 150-170 giáo viên, nhân viên dirçic b 
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trI lam vic lien trung; cüng v&i thirc trng giáo viên, nhân viên b trI lam vic lien 
tru?mg, toàn tinh hin nay con có khoãng 830 giáo viên, nhân viên lam vic tai  nhiêu 
diem trithng. 

Vic giáo viên, nhân viên phãi lam vic lien trumg hoc lam vic tai  nhiêu 
dim tru&ng dang gp nhiu khó khn, vAt vá trong vic di chuyn gicta các trithng, 
dim trtthng và th chirc thirc hin nhim vi theo phân cong. Tuy nhiên, hin nay, 
Trung hang và dja phuang chtra có chInh sách h trçi cho giáo viên và nhân viên lam 
vic lien trumg, tao  sir cong bang trong b tn cong tác; dng thii lam ãnh huâng dn 
cong tác b trI di ngü d giài quyt tInh trng giáo viên thira thiu cic b các mon 
h9c khi thrc hin Nghj quyt 19-NQ/TW. 

Tru&c tInh hInh do, UBND tinh d nghj Hi dng nhãn dan tinh ban hành Nghj 
quyt Quy djnh chInh sách h trçl xäng xe cho giáo viên và nhân viên lam vic lien 
trithng ho.c nhiu dim trix&ng tai  các ca sâ giáo diic mam non, ph thông cong 1p 
trén dja bàn tinh d gop phAn giài quyt khó khan cho ngành Giáo d1ic và Dào tao, 
quan tam den di ngü giáo viên, than viên lam vic lien tru&ng. 

II. M1JC IMCH, QUAN DIEM XAY DuNG D1r NGH! QUYET 

1. Muc dIch 

a) Mic tiêu tng th: Phü hçp vâi quy djnh cüa Dâng, Nba nuóc và cOa ngành 
Giáo diic và Dào tao  trong bi cành hin nay. Dam bâo phü hqp vói tInh hInh thirc t 
và khà näng ngãn sách cüa dja phuang, dan vj. Dng th?i kjp thôi tháo gc nhüng khó 
khän, vxàng mAc cho giáo viên lam vic nhi&u dim tnr&ng d giám khó khän cho 
giáo vien, nhãn viên dugc diu dng lam vic lien tnrng; tao  dng 1irc, yen tam cong 
tác, cong hin cho ngành Giáo diic và Dào tao. Tao s1r cong bang trong b trI di ngü 
giáo viên, nhân viên cüa ngành Giáo dic và Dào tao. 

b) Mic tiêu cii th: Quy djnh c1i th ni dung, mirc chi cho h trq kinh phi 
xäng xe cho giáo viên và nhân viên lam vic lien tru&ng hotc nhiu dim tnr&ng. 

2. Quan diem: 

Xây dmg Nghj quyt chInh sách h trçY cho giáo viên và nhân viên lam vic 
lien tri.r&ng hoc nhiu dim tru&ng phài barn sat các quy djnh cUa Pháp lut: Lut 
Ban hành van bàn quy pham pháp lut näm 2015 và Lut sira di, b sung mt s 
diu cUa Lut ban hành van bàn quy pham pháp lut nàm 2020; Lut Viên chrc näm 
2010 va Lut sira di, b sung mt s diu cüa Lut Can b, cong chirc và Lust Viên 
chirc näm 2019; Can cr Lut Giáo d%Ic nãm 2019; Lut Ngân sách nha nuOc näm 
2015; Thông tu so 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 cüa Bô tnithng Bô Tài chInh quy 
djnh ch d cong tác phi, ch d chi hi nghj. Thira k và phát buy kt qua tai  Nghj 
quyt s 14/201 7/NQ-HDND ngày 29/7/2017 cOa HDND tinh quy djnh ch d cOng 
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tác phi, ch d hi nghj trén dja bàn tinh Quàng Trj d trin khai thiic hin hiu qua 
chInh sách, giâi quyt ducic vn d khó khàn trong thrc tin, giñp cho di tuçing 
hu&ng chInh sách phát huy hiu qua cong tác. 

III. QUA TR!NH XAY DUNG NGH! QUYET 

Can ci'r Nghj quyt s 106/NQ-HDND v k hoach t chüc các k' h9p thix?mg 
1 Hi dng than dan tinh nàm 2023. K hoch s 40/KH-HDND ngày 17/2/2023 cüa 
HDND tinh Quãng Tn v k hoach t, chic k' hçp thir 15, HDND tinh khóa VIII 
nhiêm k' 202 1-2026. 

Sâ GD&DT t chüc lAy kin cüa các co quail, don vj d nghj CáC Co 

quan, t chüc nghiên ciru và tham gia kin vào dir thâo. T chüc 02 Hi thâo lAy 
kin gop d%r thâo Nghj quy& cüa các co quan, don vj. 

Dàng tãi toàn b ni dung dir tháo Nghj quyt len Chuyên m%ic: "LAy kiên 
vào d%r thão van bàn quy phm pháp 1ut" trên Cng Thông tin din tà cüa 
UBND tinh d các Co quan, t chirc, cá nhân tham gia kiên; 
Sau khi tng hçp giãi trmnh, tip thu kin gop cüa các Co quan, don vj; 
S& Giáo dc và Dào to dä chinh si:ra, hoàn chinh dir thão Nghj quyt và dâ di.rcc S& 
Tr pháp dâ thAm djnh ti Van ban s 367/STP-XD&KTVBQPPL ngày 06/3/2023. 

IV. BO CIJC VA NO! DUNG CO BAN DI THAO NGH QUYET 

1. B6 c1ic: Gm 3 diu. 

Diu 1. Thông qua chInh sách chinh sách h trçl cho giáo viên và nhân viên 
lam vic lien trung ho,c nhiu dim tnthng. 

Diu 2. Kinh phi thirc hin tiir ngun ngân sách nhà ntrâc cAp cho UBND tinh 
và UBND cAp huyn theo phân cAp. 

.. Dieu 3. To chuc thirc hien. 

2. Ni dung co ban cüa dr thão Ngh quyt 

1. Ni dung và di tuçing: H trçi tin xàng xe cho giáo viên, nhân viên lam 
viêc lien tru&ng (thiu trirng, tr 02 tru?mg trâ len) hoc thiu dim tnr?ng (t1r 2 
dim tmng tth len) trong các don vj sr nghip cong 1p trén dja bàn tith. 

2. Diu kin: Giáo viên, nhân viên duçic cAp có thAm quyn quyt djnh bô tn 
phân cong lam vic lien tru&ng; giáo vien, nhân viên dizcic thu tru&ng don vj quyêt 
djth phãn cong lam vic tai  nhiu dim tri.r&ng. 
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3. Ni dung và djnh mi'rc h trçi: H trçi tin xàng xe cho giáo viên, nhân viên 
lam vic lien tnr&ng hoc nhiu dim trixng vâi djnh müc theo ti'sng d,i tlscing nhiz 
sau: 

a. Di tisqng 1: H trq 800 ngàn dMglngui'ii/tháng cho các tháng lam vic thirc 
t (ti da 9 thang) di vâi giáo viên, nhân viên lam vic lien truàng hoc nhiu dim 
tnrrng each nhau tü 10km tth len di v&i các trir&ng vüng dM nUi1  và 15km tth len 
di vâi trung vUng dng bng2. 

b. Di tisçmg 2: H trçi 500 ngàn dng/ngui/tháng cho các tháng lam vic thrc 
tê (t6i da 9 tháng) di v&i giáo viên, nhân viên lam vic lien tnr&ng hoc nhiu dim 
trithng each nhau ti's 5km dn duâi 10km di vâi các tru&ng thuc xã vUng di nüi và 
ti's 10km dn disi 15km di vói truông yang dng bang. 

c. Di tuqng 3: Tnrng hçip giáo vien, nhân viên lam vic lien trithng hotc 
nhiu dim tnthng disôi 5km vüng di nüi và duii 10km vüng dng b&ng các don vj 
noi dn cong tác h trçl trong tmg tnrmg hqp C11 th nhung không qua 300 ngàn 
dng!tháng/ngithi cho các tháng lam vic thirc t (ti da 9 tháng). 

d. Müc tInh xäng xe theo thirc hin theo Nghj quy& s 1412017/NQ-HDND 
ngày 29/7/2017 cüa }-IDND tinh quy djnh ch d cong tác phi, ch d hi nghj trên 
dja bàn tinh Quãng Trj. 

4. Ngun kinh phi thirc hin: 

Sir ding ngun kinh phi sir nghip giáo diic disçyc giao hang näm cho cac co 
quan, dan vj và ngun thu hçp pháp ti các co s& giáo diic. 

V. NHiNG VAN BE XIN ' MEN: Không có. 

UBND tinh kfnh trInh Hi dng Nhân dan tinh xem xét, quyt djnh./. 

Noi nit ln: 
- Nhi.r trén; 
- Chti tjch, các PCT UBND tinh; 
- CVP, các Phó CVP UBND tinh; 
- S Giáo dtic và Dào tao; 
- Luu: VT, KGVX./ 

 

Vô Van Hirng 

'X vüng di rn'ii gm: Các xA thuOc huyn Hràng Flóa, Huyn Dakrông, 3 x: Vinh O, Vinh Khê, Vinh Ha thuc 
huyn VTnh Linh và x Linh Trumg thuc huyn Gio Linh. 
2 Các xâ thuc vUng dông bang, thành thj con 1i trong tinh. 
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