
U BAN NHAN  DAN CQNG HOA XA HO! CHU NGH1A VIT NAM 
T!NH KON TUM 	 Dc Ip - Ti' do - Hanh phñc 

S&J( /201 4/QD-UBND 
	

Kon Turn, ngày thaingo nám 2014 

QUYET DINH 
V/v bãi ho mile chi phtic vii cho cong tác thanh tra, kim tra, giám sat 
hot dng day them, hc them tai Quyt dnh s 45/2012/QD-UBND 

ngãy 10/9/2012 cüa UBND tinh Kon Turn 

U BAN NHAN DAN  T!NH KON TUM 

Can cir Ludt T6^ chirc Hi dng nhân dan và U' ban nhân dan ngày 
26/11/2003; 

Can cü Thông tix sO^ 17/2012/TT-BGDDT ngày 16/5/2012 cüa Bô truâng 
Bô Giáo diic và Dào tao  ye vic Ban hành Quy djnh ye day them, h9c them; 

Xét d8 nghj cüa Giám dc Sâ Giáo dic và Dào tao, 

QUYET D!NH: 

Diu 1. BAi bô murc chi phiic vii Cho CA ng tic thanh tra, kim tra, giám sat 
hoat dng dy them, h9c them tai  Quyêt djnh so 45/201 2/QD-UBND ngày 
10/9/2012 cüa Uy ban nhãn dan tinh Kon Turn. Cu the nhi.r sau: 

1. Bai bO mCrc chi 2% phic vii Cho cong tác thanh tra, kirn tra, giám sat 
boat dng day  them, hoc them quy djnh tai  diem b, khoãn 1, Diêu 4 cUa Quy 
djnh ye day them, hQc them trên dja bàn tinh Kon Turn (ban hành kern theo 
Quyet dinh so 45120121QD-UBND ngày 101912012 cza Uy ban nhân dan tinh 
tinh Kon Turn ye vic ban hành quy djnh ye day thêrn, hoc thêrn frên dja ban tin/i 
Kon Turn); 

2. Dim b, Khoãn 1, Diu 4 cüa Quy djnh ve^ dy them, hoc them ban 
hành kern theo Quyêt djnh so 45/2012/QD-UBND ngày 10/9/2012 cüa Uy ban 
nhân dan tinh Kon Turn drcic sira dôi nhtr sau: 

Müc chi: 

- 70% Cho giáo viên tric tip dy them. 

- 30% chi Cho Cong tác quãn 1 dy them, hoc them cüa nhâ trLrong; chi 
tiên din, ni.ràc và sCm cha Cu sâ vt chat phiic vi cho dy them. 

Diu 2. Quyt djnh nay có hiu lirc sau 10 ngày kê tir ngày k. 



Diu 3. Chánh Van phông U' ban nhân din tinh, Giám dc Sâ Giáo dic 
và Dâo tao,  Thu tnrâng các don vi có lien quan Va Chü tjch U' ban nhân din các 
huyn, thành phô chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.!. 

Ncrinlzân: 
- Nhtr Dieu 3; 
- Van phông ChInh phU; 
- Bô Tài chInh; 
- Bo Giáo dc và Dào tao; 
- Ciic Kiêrn tra VBQPPL-Bo Tu pháp; 
 -TTTinhuS'; 

- TI' HDND tinh; 
- Chü tjch, các PCI UBND tinh; 
- Doàn di biéu Quôc hOi  tinh; 
- Lânh dao VP UBND tinh; 
- Dãi PITH tinh; 
- Sà Tu pháp; 
- C6ng thông tin din tr tinh; 
- Chi ciic VT-LT tinh; 
- Báo Kon Turn; 
- Cong báo tinh; 
- Luu VT,VX I. 
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