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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /UBND-VXNV 
V/v thực hiện hỗ trợ cán bộ 

quản lý, giáo viên, nhân viên 

trong các cơ sở giáo dục mầm 

non, tiểu học ngoài công lập gặp 

khó khăn do đại dịch COVID-

19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

Ninh Thuận, ngày        tháng 9 năm 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Kính gửi: 

        - Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính; 

        - Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố. 
 

Căn cứ Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 11/8/2022 của Chính phủ về 

chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục 

mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 

(gọi tắt là Nghị quyết số 103/NQ-CP); 

Để triển khai kịp thời, đúng quy định Nghị quyết số 103/NQ-CP, Ủy ban 

nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, địa phương, đơn vị thực hiện một số nội 

dung sau đây: 

1. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo: 

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, trình Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành Quyết định để triển khai thực hiện các nội dung theo quy 

định tại Mục II của Nghị quyết số 103/NQ-CP1. 

b) Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện 

Nghị quyết số 103/NQ-CP. 

c) Thực hiện tổng hợp, rà soát danh sách tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh 

phê duyệt danh sách các đối tượng được hưởng theo quy định tại Mục II Nghị 

quyết số 103/NQ-CP đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc. 

2. Sở Tài chính: 

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí cho các địa phương, 

đơn vị để thực hiện chính sách. 

b) Hướng dẫn các cơ quan, địa phương, đơn vị lập nhu cầu, quản lý, sử 

dụng và quyết toán nguồn kinh phí theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành. 

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: 

                                           
1 Khi có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ được ban hành. 
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a) Tổ chức xác định và phê duyệt danh sách các đối tượng được hưởng 

chế độ quy định tại Mục II Nghị quyết này trên địa bàn.  

b) Tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm kịp thời, hiệu quả, công khai, 

đúng đối tượng, không để lợi dụng, trục lợi chính sách. 

c) Lập nhu cầu kinh phí gửi Sở Tài chính để tổng hợp, chỉ đạo các đơn vị 

thực hiện và quyết toán nguồn kinh phí theo quy định. 

Trong tiến trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, yêu 

cầu các cơ quan, đơn vị phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Giáo 

dục và Đào tạo để tổng hợp, tham mưu) giải quyết hoặc đề xuất các Bộ, ngành 

Trung ương hướng dẫn giải quyết theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh (b/c); 

- CT và PCT UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Các Sở: LĐTBXH, TP; 

- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- VPUB: LĐ, KTTH; 

- Lưu: VT, VXNV. NAM. 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Biên 
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