
UY BAN NHAN DAN 	CONG HOA XA HOl CHU NGH1A VJT NAM 
TINH KON TUM 	 Dc 1ip - Tii do - Hinh phtic 

SO: 4.1' /2014/QD-UBND 	Kon Turn, ngày4l !háng e4 närn 2014 

QUYET DNH 
Vê vic ban hãnh mIre chi cho cong tác xoã mu ch&, 
ho tr9 phô cap giáo due trên ct!a ban tinh Kon Turn 

(JY BAN NHAN DAN TINH KON TUM 

Can cir Ludt To chlrc 1-1i dông nhân dan và Uy ban nhãn dan ngày 
26/11/2003; 

Can cü Thông tu' lien tch sO 40/2013/TTLT-BTC-BGDDT ngày 
10/4/2013 cña Lien 136 Tài chInh - 136 Giáo dic vã Dáo to hu'O'ng dan quán 1)", 
sIr ding kinh phi thrc hin Clurang trInh myc tiêu quôc gia gião diic và dào tao 
giai doan 2012-2015; 

Can ci:r Nghj quyt so 29/2013/NQ-HDND ngãy 11/12/2013 ye rnIrc chi 
cho cong tác xoá mu ch&, h6 trcY phô cp giáo diic trên dja bàn tinh Kon Turn; 

Xét dé nghj cüa S& Giáo dc vã Dào tao, 

QUYET IMNH: 

Dieu 1. Ban hành rnlrc chi cho cong tác xoá mCi chCi', ho tr9' phô cp giáo 

due trên dja bàn tinh Kon Turn thuc hién nôi dung các diem 1 .4, 1.5, 1.6 Khoãn 

1 Diu 3 cüa Thông tix lien tch sO^ 40/2013/TTLT-BTC-BGDDT ngCiy 

10/4/2013 cüa Lien B6 Tãi chInh - B6 Giáo dic và Dào tao  hu'Irng dan quàn 1, 

sIr diving kinh phi thirc hin Chu'o'ng trmnh rni 7lc tiêu quc gia giáo diic và dào tao 

giai doan 2012-2015 nhu sau: 

1. Chi ho trg hot Ong huy dng so ngui mCi chCi', tái mCi chU trong d 

tuôi 15-60 dn ló'p xóa mu; huy dng tré trong d6 tuôi giáo duc tiêu hoc, giáo 

duc trung hoc ca sIr dang bö h9c hoc chu'a cO diiu kin dn truIng vào các lop 

ph cp hoc trö' lai  nhà truIng tip tVc  hoc; huy dng hu hêt tré em 6 tuôi vão 

ló'p 1 de^ thurc hin phd cp giáo diic tiêu hoc dCing d6 tui mIre d6 2; huy dng 

hu hêt tré em d6 tuôi 11 dâ hoãn thành chu'ang trInh tiu hpc vào h9c lop 6 dê 

thirc hin ph6 ctp giáo dic trung hoc co' so' dung Q tudi; vn dng, tao  diêu 

kiên d& hAu ht ire em có hoãn cãnh khó khãn, hoc khuyt tut du'çic hoc t?p tii 
cac co sIr giáo diic dai  trà hoäc các co sIr giáo duic hôa nhp, co sIr giáo diic 

chuyên bit: Trên co' sIr khá nãng ngân sách du'çic giao tCr ngun chu'o'ng trInh 

imic tiêu quc gia, nguôn huy dng, tài trçl hop pháp khác, dan vi tir quyt djnh 

ni dung h6 trçi, rnlrc h6 tr9' cho phO hop nhusng không vu'Qt qua mlrc chi tu'o'ng 

1mg theo các quy djnh hin hãnh. 
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2. Chi thp sang di vói lap hoc ph6 cap ban dêm, xoá mu chtt; chi rnua 

so sách theo dOi trong qua trInh hoc tap: Trin khai theo thirc th phát sinh và 
quyt toán dy dü chrng t& theo dung quy djnh tài chInh hin hành. 

3. Chi h8 trg boat dng cüa Ban Chi do thirc hin ph6 cap: 
- Cp huyn: 	15.000.000 dông/nãm; 
- Cp xã: 	5.000.000 dng/narn. 
4. Chi phii cap cho ngi.thi lam cong tác xoá mu, ph6 cp lam vic tai: 
- Phông Giáo diic và Dâo tao:  0,2 mirc h.rang tOi thiu/ngi.thi/tháng. 

- Ctp xä: 	 0,15 mtrc hrong ti thiu/ngrai/tháng. 

- Tru&ng h9c: 	 0,1 mac li.rang t 05 thiu/ngixai/thang. 

Diu 2. Giao Sâ Tài chInh chü tri phi hap vâi S& Giáo diic và Dào t?o, 
Sâ Ké hooch và Dâu tix hithng dan triên khai thrc hin Quyêt djnh nay. 

Diu 3. Chánh Van phOng t:Jy ban nhân dan tInh, Giám dc các Sa: Giáo 
dc và Dào tao,  Tài chInh, Ké hoach và Dâu tu; Chü tjch Uy ban nhân dan các 
huyn, thành phô; Thu tnrâng các dan vi lien quan và Hiu truàng các ca sâ 
giáo diic cong lp trén dja bàn tinh Kon Turn chju trách nhim thi hành Quyêt 
djnh nay. 

Quyt djnh nay có hiu hrc sau 10 ngày kê ttr ngày k./. 

Noinhân: 
- Nhtr Dieu 3; 
- Van phong Chinh phU; 
- BO Tài chInh; 
- BO Giáo diic và Dào to; 
- Cuc Kiêrn tra VBQPPL-BO Ttr pháp; 
 -TTTinhu'; 

- liT HDND tinh; 
- ChO tjch, các PCT UBND tinh; 
- Doàn dai biêu Quoc hOi  tinh; 
- Lãnh do VP UBND tinh; 
- Dài PTTH tinh; 
 -SâTisphap; 

- Cong thông tin din Wr tinh; 
- Chi ctic VT-LT tinh; 
- Báo Kon Turn; 
- Cong báo tinh; 
- LLru VT,VX 1. 




