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D THAO 
NGH! QUYET 

Ban hành chinh sách h trçr cho giáo viên và nhân viên 
lam vic lien trtrông hoc nhiu dim truo'ng ti các co s& giáo diic 

mm non, phi thông cong 1p trên dja bàn tinh Quãng Trj 

HQI BONG NHAN DAN T!NH QUANG TR! 

KIIOA , K( HQP THI1'  

- Can cô Lut Td chôv chInh quyn dja phuv'ng nám 2015, Lu2t tha dói, bd 
sung m5t so diéu côa Lut To chô'c ChInh phü và Lut TO chô'c chInh quyên dja 
phu'cxng nàm 2019; 

- Luat Ban hành van ban quy phgm pháp lut nám 2015 và Lut tha ddi, bd 
sung m5t sO diêu cza Lu2t ban hành van ban quyphgm pháp lu2t näm 2020; 

- Can th Luflt Viên chü'c nám 2010 và Luçt tha di, bd sung m3t sO' diê'u cüa 
Lut Can bf2,  cong chôv và Luat Viên ch-c näm 2019; 

- Can c&Luit Giáo dyc nám 2019, 

- Can ct Lut Ngán sách nhâ nu'óv nàm 2015, 

Can cii' Thông tu' s 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 cüa Bó fruO'ng Bô Tài 
chInh quy djnh chê d5 cong tác phi, chê d chi h5i nghj; 

Xét T& trInh s /TTr- UBND ngày /3/2023 cza L ban nhán dan tinh v 
dy' tháo Nghj quyêt thông qua chInh sách hO trçx cho giáo viên và nhán viên lam vic 
lien fru'Ong hoc nhiêu diem trztô'ng, Báo cáo thâm tra cza Ban Van hóa - Xã hi, 
H3i dOng nhân dan tinh; j kiên tháo lucn côa dgi biêu Hi dOng nhán dan tinh tçi 
kj) hQp. 

QUYET NGH: 

Biêu 1. Ban hành chInh sách h trçY cho giáo viên và nhân viên lam vic lien 
tru&ng ho.c nhiu dim trithng tai cáo cci s giáo d1ic mm non, pM thông cong 1p 
trên dja bàn tinh Quáng Trj gm cáo ni dung sau: 
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1. Ni dung và di tucmg: H6 trçi tin xäng xe cho giáo viên, nhan viên lam 
vic lien tnxng (nhiu tnr?mg, tü 02 tru&ng trâ len) hoc nhiu dim tnr&ng (tü 02 
dim tru&ng trâ len) trong các don vj sir nghip cong l.p tren dja bàn tinh. 

2. Diu kin: Giáo viên, nhân viên duqc cp có thâm quyn quyêt djnh b trI 
phân cong lam vic lien trumg; giáo viên, nhân viên duçic thu trir&ng don vj quyt 
djnh phãn cong lam vic ti nhiu dim trithng. 

3. Ni dung và djnh mrc h trq: H trq tin xäng xe cho giáo viên, nhân viên 
lam vic lien trLthng hoc nhiu dim tru?ing vâi djnh mirc theo tfrng di tixçing nhir 
sau: 

a) D6i tucing 1: H6 trçi 800 ngàn dng/ngi.thi/tháng cho các tháng lam vic 
thirc t (ti da 09 thang) di vâi giáo viên, nhân viên lam vic lien trung hoc 
nhiu dim trix&ng cách nhau tir 10km tth len di vói các tnthng vüng di nñi' và 
15km trâ len di vâi tri.r&ng vüng dng bng2. 

b) Di tuçlng 2: H trq 500 ngàn dng/nguèi/tháng cho các tháng lam vic 
thirc tê (tôi da 09 tháng) di vâi giáo viên, nhân viên lam vic lien tru?mg hoc 
rihiu dim tnthng each nhau ti'r 5km dn duOi 10km di vâi các tri.ring thuc xä 
vüng di nüi và ti'r 10km dn drn9i 15km di vói tru&ng v1ing dng bang. 

c) Di tixqng 3: Truà'ng hqp giáo viên, nhân viên lam vic lien trii&ng ho.c 
nhiu dim trtr?mg duOi 5km vüng di nüi và dithi 10km vüng dng b.ng các don vj 
noi dn cong tác h6 trg trong tirng truông hçip cii th nlrnng không qua 300 ngàn 
dng/tháng/ngrnM cho các tháng lam vic thirc t (ti da 09 tháng). 

d) Mirc tInh xäng xe theo thrc hin theo Nghj quyt s6 14/201 7/NQ-HDND 
ngày 29/7/2017 cüa HDND tinh quy djnh ch d cong tác phi, ch d hi nghj trên 
dja bàn tinh Quàng Trj. 

Diu 2. Nguiin kinh phi thirc hin 

Kinh phi h trçi tin xng xe cho giáo vien, nhân viên lam vic lien tnrmg và 
nhiu dim tru?mg các co Sâ giáo diic mm non, ph thông cong ip trén dja bàn tinh 
thirc hin tü ngun kinh phi chi thutmg xuyen do ngun ngãn sách nhà nithc cp cho 
cp tinh, cp huyn theo phãn cp và tr các ngun thu hqp pháp khác. 

Diu 3. T chüc thuc hin 

'Xã vüng di rni gm: Các xä thuc huyn Htróng Hóa, Huyn Dakrong, 3 x: VTnh O, VTnh Khô, VTnh Ha thuOc 
huyn Vinh Linh và xa Linh Trumg thuOc  huyn Gio Linh. 
2 Các xà thuOc vüng dong bang, thành thj cOn 1ai  trong tinh. 



I 
3 

1. Giao Uy ban nhân dan tinh t chüc thirc hin Nghj quyt nay. 

2. Thu&ng trirc Hi dng than dan tinh, các Ban cüa Hi dng nhân dan tinh, 
các tê, di biu Hi dng nhân dan tinh và dai  biu Hti dng nhân dan tinh phi hçip 
vâi Ban Thu&ng trirc Uy ban Mitt trn T6 quc Vit Nam tinh giám sat vic thirc 
hin Nghj quy& nay. 

3. Nghj quyt nay dä dixçic HOi  dng nhân dan tinh Quâng Trj khóa , k' 
hçp thir .... thông qua ngày ... tháng ... näm 2023 và có hiu 1c thi hânh k ti'r ngày 
tháng näm 2023.!. 

Ncri nI,in: 
- VPQH, VPCP, VPCTN; 
- Cc kim tra van ban B Tu pháp; 
- BO Giáo diic và Dào t?o;  B Tài chinh; 
- Vi Pháp the, B Giáo diic và Dào tao; 
- TTTU, 1THDND, UBND, UBMTFQVN tinh; 
- Doàn DBQH tinh, Vin KSND, TAND tinh; 
- Các So, ban, ngành cap tinb; 
- VP:TU, Doàn DBQH&HDND, UBND tinh; 
- TT HDND, UBND các huyn, TX, thành ph; 
- DB HDND tinh; 
- Website và Cong báo tinh; 
- LLru: VT, Ban VH-XH. 

CHU T!CH 

Nguyn Bang Quang 
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