
li 

^ ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 34 /2014/QĐ-ƯBND Thành phổ Hồ Chỉ Minh, ngày4b tháng 9 năm 2014 

^ QUYẾT ĐỊNH ^ ^ 
Ban hành chính sách đầu tư đối vơi giáo dục mầm non và chế độ 

hỗ trợ đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thuộc 
ngành học mầm non trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 
tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; 

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của 
Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực 
lượng vũ trang; Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của 
Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan 
hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 10 năm 2011 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ làm việc đối với giáo viên 
mầm non; 

Căn cử Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND ngày 14 tháng 6 năm 2014 
của Hội đồng nhân dân Thành phố về hỗ trợ giáo dục mầm non Thành phố 
HỒ Chi Minh; ' 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 
2195/TTr-GDĐT-VP ngày 03 tháng 7 năm 2014 và Công văn số 3018/GDĐT-
VP ngày 28 tháng 8 năm 2014, ý kiến của Sở Tư pháp tại Công văn số 
4141/STP-VB ngày 04 tháng 8 năm 2014, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành chính sách đầu tư đối với giáo dục mầm non và chế độ 
hỗ trợ đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thuộc ngành học mầm non 
trên địa bàn T hành phố Hồ Chí Minh, như sau: 

1. Chủ trươ ng đầe tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp 

a) Đối với cơ sở giáo dục mầm non công lập: 

Ưu tiên bố trí vốn đầu tư xây dựng mới các trường mầm non theo đề nghị 
của Úy ban nhân dân quận, huyện; trong đó tập trung đầu tư xây dựng các trường 
mầm non ở các khu chế xuất, khu công nghiệp thành phố và 11 phường chưa có 
trường mầm non. 



Nguồn phí thực hiện từ vốn vay của Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước 
Thành phô (HFỈC) và các ngân hàng thương mại cô phân trên địa bàn Thành phô 
đăng ký thực hiện cơ chế huy động vốn, cho vay đầu tư xây dựng các trường 
mâm non công lập trên địa bàn Thảnh phô và theo quyêt định của Uy ban nhân 
dân Thành phố. 

Ngân sách Thành phố bố trí vốn trả dần nợ gốc và lãi vay theo định kỳ. 

b) Đối với các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công: 
- Ưu tiên dành quỹ đất cho việc xây dựng các trường mầm non ngoài công 

lập trong quy hoạch sử dụng đất dành cho giáo dục thành phố. Giao ủy ban nhân 
dân quận, huyện công khai chi tiết, cụ thể về quy hoạch sử dụng đất dành cho 
giáo dục, trong đó có đất dành cho giáo dục mầm non để các tố chức, cá nhân 
biết, tham gia thực hiện. 

- Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp cùng các cơ quan có liên quan tham 
mưu trình ủy ban nhân dân Thành phố ban hành chính sách kêu gọi xã hội hóa 
từ mặt bằng đã được xử lý theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 
11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc 
sở hữu Nhà nước để tiếp tục sử dụng mặt bằng xây dựng trường mầm non theo 
quy hoạch và quy chuẩn trường lớp của ngành giáo dục và đào tạo, cụ thế 
như sau: 

+ Mở rộng đối tượiig cho vay vốn kích cầu đầu tư mới xây dựng trường 
mầm non với mức ngân sách hỗ trợ 100% lãi suất; 

+ Điều chỉnh thời gian trả vốn vay từ 07 năm lên 08 năm/01 dự án; trong 
đó, thời gian bắt đầu trả nợ gốc và lãi vay là thời gian công trình hoàn thành, 
nhưng toi đa không quá 24 tháng, kể từ ngày giải ngân vốn vay đầu tiên; 

- ủy ban nhân dân quận, huyện cân đối từ nguồn ngân sách địa phương và 
các nguồn khác cho các cá nhân vay không tính lãi suất nhằm cải tạo, nâng cấp, 
sửa chữa và mua sắm trang thiết bị cho các nhóm trẻ gia đình để bảo đảm điều 
kiện cấp phép hoạt động. Khi triển khai nội dung hỗ trợ này cần bảo đảm về tiêu 
chí, quy mô nhóm trẻ; thủ tục thực hiện cần nhanh, gọn, rõ ràng, công khai , 
minh bạch và đúng mục đích sử dụng; tăng cường công tác quản lý nhằm tránh 
những tiêu cực phát sinh trong quá trình cho vay. 

2. Chế độ hỗ trự đối VỚI cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các 
cơ sở giáo dục mâm non 

a) Bổ sung chức danh và biên chế: 

- Bố sung biên chế hành chính cho các Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, 
huyện đế bố trí công chức làm công tác quản lý giáo dục mầm non ngoài công 
lập; tùy theo yêu câu thực tê vê quy mô, sô lượng các cơ sở giáo dục mầm non 
ngoài công lập. 

- Bổ sung biên chế chức danh nhân viên nuôi dưỡng cho các cơ sở giáo 
dục mâm non công lập: 01 lớp có 01 nhân viên nuôi dưỡng để hỗ trợ giáo viên 
mâm non trong việc chăm sóc trẻ, vệ sinh môi trường, phòng học, nhà vệ sinh, 
hành làng và vệ sinh đô dùng, đô chơi cho các cháu... 
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Giao Sở Nội vụ phổi hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, tham mưu 
trình ủy ban nhân dân Thành phố quyết định phê duyệt. 

b) Đối tượng được hưởng chế độ hỗ trợ: 

- Giáo viên (kế cả những người trong thời gian thử việc, hợp đồng): thuộc 
biên chê trả lương, đang trực tiêp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mâm non 
công ỉập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân được nhà nước cấp kinh phí hoạt 
động (bao gồm nguồn thu từ ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu sự nghiệp 
theo quy định của pháp luật); 

- Cán bộ quản lý (Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng): thuộc biên chế trả lương 
của các cơ sở giáo dục công lập, trực tiếp giảng dạy đủ số giờ theo quy định của 
cầp có thấm quyền. 

- Nhân viên nuôi dưỡng (bảo mẫu), kế toán, thủ quỹ, y tế, phục vụ, bảo vệ, 
văn thư, thư viện, kỹ thuật viên (kể cả những người trong thời gian thử việc, họp 
đồng) thuộc biên chế trả lương. 

- Cán bộ quản lý, giáo viên các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập. 

c) Chế độ hỗ trợ: 

- Đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các các cơ sở giáo dục mầm 
non công lập: 

+ Đối với cán bộ quản lý và giáo viên, nhân viên tại các cơ sở giáo dục 
mầm non công lập, hỗ trợ thêm 25% tiền lương do tính chất công việc; 

+ Đối với eán bộ quản lý và giáo viên trực tiếp giảng dạy nhóm lớp 6 đến 
18 tháng tuổi, họ trợ thêm 35% tiền lương do tính chất công việc; 

+ Đối với 'giáo viên mầm non mới ra trường được tuyển dụng mới: Hỗ trợ 
thêm cho giáo viên mới về công tác tại các trường mầm non từ năm học 2014 -
2015 đến năm học 2016-2017, theo mức như sau: 

• Năm đầu được tuyến dụng: Hỗ trợ 100% lương cơ sở/người/tháng; 

• Năm thứ hai sau khi được tuyển dụng: Hỗ trợ 70% lương cơ 
sở/người/tháng; 

• Năm thứ ba sau khi được tuyển dụng: Hỗ trợ 50% lương cơ 
sở/ngưởi/tháng; 

• Từ năm thứ tư thực hiện chế độ tiền lương cho giáo viên theo quy định 
hiện hành. 

- Đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nuôi dưỡng trẻ ở các cơ sở 
giáo dục mầm non ngoài công lập: 

+ Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nuôi dưỡng trẻ ở các cơ sở giáo 
dục ngoài công lập được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo kế hoạch hàng 
năm; kinh phí đào tạo thực hiện từ ngân sách nhà nước với mức: 1.800.000 
đồng/ngườì/khóa. 



+ Hỗ trợ giáo viên dạy trẻ khuyết tật học hòa nhập cộng đồng ở các cơ sở 
giáo dục mầm non ngoài công lập 200.000 đồng/giáo viên/trẻ/tháng, chi từ 
nguồn ngân sách nhà nước. 

3. Nguồn kinh phí thực hiện 
Do ngân sách Thành phố cấp hàng năm cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo. 

4. Tổ chức thưc hiên 
• • 

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm phối hợp với các 
Sở, ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện 
Quyết định này. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở 
Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở 
Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các Sở, ngành Thành phố, Chủ tịch ủy ban 
nhân dân quận, huyện, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
- Cục Kiểm tra vãn bản QPPL-Bộ Tư pháp; 
- Thường trực Thành ủy; 
- Thường trực HĐND Thành phố; 
- TTUB: CT, các PCT; • 
- ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP; 
- Văn phòng Thành ủy; 
- Ban Tuyên giáo Thành ủy; 
- Các Ban HĐND Thành phố 
- Kho bạc Nhà nước Thành phố; 
- Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND.TP; 
- Các Đoàn thể Thành phố; 
- VPUB: Các PVP; ỵ 
- Các Phòng CV; TTCBf 
-Lưu: VT,(VX-Nh) D. <06" 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

^ỈỦTỊCH 
//ã. 

[ưa Ngọc Thuận 
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