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QUYẾT ĐỊNH
Về thực hiện chính sách hỗ trợ đối với trường Trung học phổ thông

Chuyên Lào Cai; hỗ trợ thi nghiên cứu khoa học đối với các trường phổ 
thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 

năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính 

phủ về tuyển dụng và quản lý viên chức; 
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh 
các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp 
chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động trường Trung học 
phổ thông Chuyên;

Căn cứ Thông tư số 19/2014/TT-BNV ngày 04 tháng 12 năm 2014 của Bộ 
Nội vụ quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức;

Căn cứ Nghị quyết số 58/2016/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2016 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về các chính sách hỗ trợ phát triển sự nghiệp 
giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ cho học sinh, cán 
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bộ quản lý, giáo viên trường Trung học phổ thông Chuyên Lào Cai; hỗ trợ mời 
chuyên gia bồi dưỡng giáo viên và đội tuyển học sinh giỏi quốc gia tại trường 
Trung học phổ thông Chuyên Lào Cai; hỗ trợ học sinh đội tuyển và giáo viên 
hướng dẫn học sinh đội tuyển thi nghiên cứu khoa học cho các trường Trung học 
phổ thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Học sinh, cán bộ quản lý, giáo viên trường Trung học phổ thông Chuyên 

Lào Cai.
2. Giáo viên người nước ngoài tham gia giảng dạy tại trường Trung học phổ 

thông Chuyên Lào Cai.
3. Chuyên gia được mời bồi dưỡng cho giáo viên, học sinh đội tuyển học 

sinh giỏi quốc gia tại trường Trung học phổ thông Chuyên Lào Cai.
4. Học sinh và giáo viên hướng dẫn học sinh thi nghiên cứu khoa học kỹ 

thuật cấp quốc gia.
5. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện chính sách.
Điều 3. Nguyên tắc thực hiện chính sách hỗ trợ
1. Việc chi hỗ trợ phải đúng đối tượng, đúng nội dung và định mức hỗ trợ 

theo quy định tại Quyết định này.
2. Trường hợp một đối tượng thuộc diện được hưởng cùng lúc nhiều nội dung 

hỗ trợ có cùng tính chất thì chỉ được hưởng một nội dung hỗ trợ có mức cao nhất.
Điều 4. Nội dung chính sách hỗ trợ
1. Đối tượng được hỗ trợ, điều kiện, mức hỗ trợ, thời gian hưởng hỗ trợ, 

nguồn kinh phí thực hiện:
Thực hiện theo quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Nghị quyết số 

58/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về các 
chính sách hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Lào 
Cai, giai đoạn 2016-2020.

2. Điều kiện giáo viên được cử đi đào tạo; cán bộ quản lý, giáo viên được cử 
đi bồi dưỡng ở nước ngoài:

Thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 36, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP 
ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Điều 
20, Điều 21, Thông tư số 19/2014/TT-BNV ngày 04/12/2014 của Bộ Nội vụ quy 
định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức và quy định tại ý b, Điểm 
4.1, ý b, Điểm 4.2, Khoản 4, Phụ lục 4 ban hành kèm theo Nghị quyết số 58/2016/
NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai.

3. Thời điểm chi trả chính sách hỗ trợ:
a) Chính sách hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn: chi trả theo hằng tháng.
b) Đối với học sinh giỏi, giáo viên dạy môn chuyên ở lớp chuyên: chi trả theo 

học kỳ, sau khi có kết quả đánh giá xếp loại cuối học kỳ.
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c) Đối với giáo viên được cử đi đào tạo trình độ thạc sỹ, cán bộ quản lý, giáo viên 
được cử đi bồi dưỡng ở nước ngoài: chi trả sau khi kết thúc khóa đào tạo, bồi dưỡng.

d) Đối với giáo viên người nước ngoài dạy ngoại ngữ: chi trả theo hợp đồng 
được ký kết.

đ) Chính sách hỗ trợ mời chuyên gia bồi dưỡng giáo viên và đội tuyển học 
sinh giỏi quốc gia các môn văn hóa: chi trả theo hợp đồng được ký kết.

e) Chính sách hỗ trợ thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp quốc gia đối với 
học sinh, giáo viên hướng dẫn: chi trả sau khi kết thúc đợt/cuộc thi; đối với thuê 
chuyên gia hướng dẫn: Chi trả theo hợp đồng được ký kết.

Điều 5. Lập, phân bổ dự toán; quản lý, sử dụng và thanh quyết toán 
kinh phí thực hiện chính sách

1. Lập dự toán:
a) Việc lập dự toán kinh phí thực hiện chính sách được thực hiện đồng thời 

với thời điểm lập dự toán ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định hiện hành 
của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Ngân sách 
nhà nước có liên quan.

b) Căn cứ số đối tượng và kinh phí thực hiện của năm trước, chế độ hiện hành 
để làm cơ sở xây dựng dự toán kinh phí cho năm sau. 

2. Phân bổ dự toán:
a) Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ cho học sinh, cán bộ quản lý, giáo 

viên trường Trung học phổ thông Chuyên Lào Cai; hỗ trợ giáo viên người nước 
ngoài dạy ngoại ngữ, chuyên gia bồi dưỡng giáo viên và đội tuyển học sinh giỏi 
quốc gia tại trường Trung học phổ thông Chuyên Lào Cai được phân bổ cho 
trường Trung học phổ thông Chuyên Lào Cai trong dự toán chi hàng năm.

b) Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp 
quốc gia tại các trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh: Được phân bổ cho 
trường Trung học phổ thông có sản phẩm, dự án tham gia thi nghiên cứu khoa học 
kỹ thuật cấp quốc gia. 

3. Quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí: 
Việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí thực hiện chính sách hỗ 

trợ theo Quyết định này được thực hiện theo quy định hiện hành của Luật Ngân 
sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Điều 6. Tổ chức thực hiện
1. Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo:
a) Tổng hợp dự toán kinh phí thực hiện chính sách của trường Trung học phổ 

thông Chuyên Lào Cai và các trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh, gửi 
Sở Tài chính thẩm định; phân bổ dự toán cho các trường theo Khoản 2, Điều 5, 
Quyết định này sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp kinh phí thực 
hiện chính sách.

b) Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho học sinh, cán 
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bộ quản lý, giáo viên trường Trung học phổ thông Chuyên Lào Cai; hỗ trợ mời 
chuyên gia bồi dưỡng giáo viên và đội tuyển học sinh giỏi quốc gia tại trường 
Trung học phổ thông Chuyên Lào Cai; hỗ trợ học sinh và giáo viên hướng dẫn thi 
nghiên cứu khoa học cho các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

c) Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tình 
hình thực hiện Quyết định này.

2. Trách nhiệm của Sở Tài chính:
a) Hàng năm, thẩm định dự toán kinh phí thực hiện chính sách, trình cấp có 

thẩm quyền phê duyệt theo quy định;
b) Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, kiểm tra trường Trung 

học phổ thông Chuyên Lào Cai và các trường Trung học phổ thông trên địa bàn 
tỉnh trong việc lập dự toán, quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí thực hiện 
chính sách theo quy định.

3. Trách nhiệm của trường Trung học phổ thông Chuyên Lào Cai và các 
trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh:

a) Lập dự toán kinh phí thực hiện chính sách theo quy định tại Khoản 1, Điều 
5, Quyết định này, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp chung cùng với dự toán 
ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định.

b) Quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí thực hiện chính sách theo 
đúng quy định hiện hành.

Điều 7. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2017 và thay thế 

Quyết định số 75/2016/QĐ-UBND ngày 24/8/2016 của UBND tỉnh Lào Cai về 
việc Quy định chính sách hỗ trợ cho học sinh, giáo viên trường Trung học phổ 
thông Chuyên Lào Cai; hỗ trợ thi nghiên cứu khoa học cho các trường phổ thông 
trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Giáo dục và 
Đào tạo, Tài chính, Nội vụ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các cá nhân có liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, phát sinh, các cơ 
quan, đơn vị, cá nhân kịp thời phản ánh về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, 
báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Đặng Xuân Phong


