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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 23/2015/NQ-HðND

Cần Thơ, ngày 27 tháng 3 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
Về mức chi hỗ trợ giáo viên làm công tác quản lý trường mầm non, mẫu giáo
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI LĂM
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng 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 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân, Ủy
ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị ñịnh số 60/2003/Nð-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính
phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 48/2011/TT-BGDðT ngày 25 tháng 10 năm 2011 của Bộ
Giáo dục và ðào tạo quy ñịnh chế ñộ làm việc ñối với giáo viên mầm non;
Sau khi xem xét Tờ trình số 10/TTr-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Ủy
ban nhân dân thành phố về mức chi hỗ trợ cho cán bộ quản lý trường mầm non, mẫu
giáo; Báo cáo thẩm tra số 99/BC-HðND-VHXH ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Ban
văn hóa - xã hội; ý kiến của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân thành phố,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. ðối tượng áp dụng
Giáo viên làm công tác quản lý các cơ sở giáo dục mầm non (Hiệu trưởng, Phó
Hiệu trưởng trường mầm non, trường mẫu giáo) trên ñịa bàn thành phố Cần Thơ.
ðiều 2. Mức hỗ trợ, thời gian ñược hưởng hỗ trợ

