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NGHỊ QUYẾT 

Về chính sách hỗ trợ giáo viên tiểu học dạy  

tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số  

thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn  

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ ….. 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18/6/2020; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

 Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ 

về việc hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Nghị định 

Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ Quy định chính 

sách phát triển giáo dục mầm non; 

 Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số  /TTr-UBND ngày   /  /2023; 

Báo cáo thẩm tra số   /BC-VHXH ngày   /  /2023 của Ban Văn hóa - Xã hội, 

HĐND tỉnh và thảo luận tại Kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

 Điều 1. Ban hành chính sách hỗ trợ giáo viên tiểu học dạy tăng cường 

tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã 

hội đặc biệt khó khăn. 

 1. Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ giáo 

viên tiểu học dạy tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số thuộc 

vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (bao gồm các thôn, bản 

đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ) đối với lớp 1, lớp 2, 

lớp 3.  

 2. Đối tượng áp dụng: Giáo viên chủ nhiệm lớp, Tổng phụ trách Đội, giáo 

viên kiêm nhiệm công tác Đội tại cơ sở giáo dục phổ thông công lập trực tiếp dạy 

tăng cường tiếng Việt, tổ chức hoạt động tăng cường tiếng Việt cho học sinh lớp 
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1, lớp 2, lớp 3 thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên 

địa bàn tỉnh Sơn La. 

 3. Định mức hỗ trợ: Các đối tượng tại Khoản 2, Điều 1 Nghị quyết này, 

hàng tháng được hưởng một khoản tiền là 450.000 đồng/tháng (Bốn trăm năm 

mươi nghìn đồng), không dùng tính đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo 

hiểm thất nghiệp. 

 4. Thời gian hỗ trợ tính theo thời gian dạy thực tế nhưng không quá 9 

tháng/năm học. 

 5. Nguồn kinh phí: Ngân sách địa phương đảm bảo.  

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu 

HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.  

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khoá XV, Kỳ họp thứ … 

thông qua ngày … tháng … năm 2023 và có hiệu lực thi hành từ ngày … tháng 

… năm 2023./. 

Nơi nhận: 
- UBTV Quốc hội, Chính phủ; 

- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ, Chủ tịch nước; 

- Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; 

- Bộ Tài chính; Bộ Giáo dục và Đào tạo;  

- Ban Công tác đại biểu của UBTVQH; 

- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; 

- Ban Thường vụ tỉnh ủy; 

- Thường trực: HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;                                                     

- TT Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND; 

UBMTTQVN các huyện, thành phố;  

- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND,  

UBND tỉnh; 

- Trung tâm: Thông tin tỉnh, Lưu trữ lịch sử tỉnh;                                                 

- Lưu: VT, Linh. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 

 

 


