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CÔNG BÁO
UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
Số: 329/Qð-UBND

Số 3 - 15 - 3 - 2007

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thủ Dầu Một, ngày 26 tháng 01 năm 2007

QUYẾT ðỊNH
Về việc thực hiện xã hội hóa giáo dục tạo nguồn kinh phí chi trả lương
và các phụ cấp, trợ cấp cho Bảo vệ, Phục vụ, Cấp dưỡng, Văn thư, Y tế
tại các Nhà trẻ, trường Mẫu giáo, trường Mầm non
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 của Chính phủ về ñẩy
mạnh xã hội hóa các hoạt ñộng giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục – thể thao;
Căn cứ vào Công văn số 08/HðND ngày 22/01/2007 của Thường trực Hội ñồng
nhân dân tỉnh về việc thống nhất thỏa thuận ban hành về tiền lương, phụ cấp, trợ cấp
cho nhân viên hợp ñồng tại Nhà trẻ, trường Mẫu giáo, trường Mầm non;
Theo ñề nghị của liên Sở: Giáo dục và ðào tạo, Nội vụ, Tài chính tại Tờ trình số
1187/TTLS-SGD&ðT-NV-TC ngày 27/9/2006,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Kể từ năm học 2006 – 2007 trở ñi, lương và các khoản phụ cấp, trợ cấp
chi trả cho các nhân viên hợp ñồng mới như: Bảo vệ, Phục vụ, Cấp dưỡng, Văn thư,
Y tế tại các Nhà trẻ, trường Mẫu giáo, trường Mầm non sẽ thực hiện như sau:
1. ðối với khu vực thị trấn trong tỉnh và 03 huyện, thị xã phía Nam (thị xã Thủ
Dầu Một, huyện Thuận An, huyện Dĩ An):
- Nguồn kinh phí chi trả lương và các khoản phụ cấp, trợ cấp cho các chức danh
nêu trên là nguồn xã hội hóa giáo dục, do phụ huynh của các cháu ñóng góp trên cơ
sở lấy thu bù chi.
- Mức chi trả lương và các khoản phụ cấp, trợ cấp cho các nhân viên nêu trên
ñược thực hiện trên cơ sở hợp ñồng thỏa thuận giữa nhà trường và người lao ñộng.
- ðơn vị hợp ñồng - sử dụng lao ñộng có trách nhiệm chi trả các khoản phụ cấp
khác theo quy ñịnh về chế ñộ chính sách hiện hành ñối với nhân viên như: Bảo hiểm
xã hội, bảo hiểm y tế, trợ cấp thôi việc,…
- Phương án thu và chi:
+ Các Phòng Giáo dục huyện, thị xã căn cứ ñịnh mức biên chế sự nghiệp giáo
dục, hàng năm tham mưu Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã quyết ñịnh số lượng chức danh nhân viên theo yêu cầu.
+ Từ số lượng - chức danh nhân viên của từng ñơn vị cần hợp ñồng, Uỷ ban
nhân dân các huyện, thị xã sẽ quyết ñịnh mức thu trên từng cháu ñối với từng ñơn vị

