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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH PHÚ THỌ ðộc lập - Tự  do - Hạnh phúc 

 
Số: 14/2018/NQ-HðND             Phú Thọ, ngày 13  tháng 12 năm 2018 

 

NGHỊ QUYẾT 
Sửa ñổi, bổ sung Nghị quyết số 13/2016/NQ-HðND ngày 08/12/2016 của HðND tỉnh 
Phú Thọ về ñịnh mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách ñịa phương năm 

2017, thời kỳ ổn ñịnh ngân sách giai ñoạn 2017 - 2020 
 

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 

KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ BẢY 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa 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 Quyết ñịnh số 46/2016/Qð-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc ban hành ñịnh mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân 
sách nhà nước năm 2017; 

Xét Tờ trình số 5358/TTr-UBND ngày 23  tháng 11 năm 2018 của Uỷ ban 
nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội ñồng nhân dân tỉnh; 
ý kiến thảo luận của ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh. 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

ðiều 1. Sửa ñổi, bổ sung Tiết 2, ðiểm 2.1, Khoản 2, ðiều 1 Nghị quyết số 
13/2016/NQ-HðND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Phú 
Thọ về ñịnh mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách ñịa phương năm 2017, 
thời kỳ ổn ñịnh ngân sách giai ñoạn 2017 - 2020 như sau: 

- Giáo viên mầm non ngoài biên chế hợp ñồng tại các huyện, thành, thị (tính 
ñến thời ñiểm 31/10/2018): 

Ngân sách tỉnh hỗ trợ ñầy ñủ các khoản ñóng góp (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 
tế, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công ñoàn) tính trên hệ số lương 1,86 theo mức 
mức lương cơ sở. Ngoài ra, ñược hỗ trợ thêm như sau: 
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+ ðối với các xã ñặc biệt khó khăn: Hỗ trợ mức tiền lương 1.800.000 
ñồng/giáo viên/tháng. 

+ ðối với các xã, phường, thị trấn còn lại: 

Thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ: 700.000 ñồng/giáo viên/tháng; 

Các huyện: Yên Lập, Thanh Sơn, Tân Sơn: 1.100.000 ñồng/giáo viên/tháng; 

Các huyện còn lại: 1.000.000 ñồng/giáo viên/tháng. 

ðiều 2. Hội ñồng nhân dân tỉnh giao: 

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết; 

2. Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban của Hội ñồng nhân dân, các Tổ ñại 
biểu Hội ñồng nhân dân và ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện 
Nghị quyết. 

Nghị quyết này ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Phú Thọ Khoá XVIII Kỳ họp thứ 
Bảy thông qua ngày 12  tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 
2019./. 

Nơi nhận:  
- UBTVQH, Chính phủ; 
- VPQH, VPCP; 
- Các Bộ: Tài chính, Giáo dục và ðào tạo; 
- Cổng Thông tin ñiện tử Chính phủ; 
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp); 
- Vụ Pháp chế các Bộ: Tài chính, Giáo dục và ðào tạo; 
- TTTU, TTHðND, UBND, UBMTTQ tỉnh;  
- ðoàn ðBQH tỉnh; 
- TAND, VKSND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành, ñoàn thể của tỉnh; 
- ðại biểu HðND tỉnh; 
- TTHðND, UBND huyện, thành, thị; 
- CVP, các PCVP; 
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh; 
- Lưu VT.  

 

CHỦ TỌA 
 
 
 
 
 
 

PHÓ CHỦ TỊCH  
Vi Trọng Lễ 

 

 

 

 

 

 

 


