
UY BAN NHAN DÅN 
THANH PHÓ HO CHÍ MINH 
sO GIÁO DrC VÅ �Å0 TAO 

CONG HOA XÅ HOI CHn NGHÍA VIET NAM 

DÙc lap-Ty do- Hanh phúc 

sådb2sGDÐT-KHTC Thành pho Ho Chi Minh, ngày tháng 05 n�m 2021 

Ve trien khai thue hiÇn chê dÙ theo
Nghi quyêt sô 01/2021/NQ-HÐND 
và Nghi quyêt 04/2021/NQ-HÐND
ngày 23 tháng 3 n�m 2021 cça HÙi 
dông nhân dân thành phô.

Kinh gii 
-Truong phòng GDÐT Thành phÑ Thç �éc 

và các qun huyÇn; 
- HiÇu truong các truÝng mâm non công lp 

truc thuÙc So. 

Can cú Nghi quyêt sô 01/2021/NQ-HÐND ngày 23 tháng 3 n�m 2021 cça
Hoi dông nhân dân Thành phô vê séa �ôi bô sung diêm c Khoån 4.2 �iêu 2 Ngh/ 

quyêt sô 01/2014/NQ-HÐND ngày 14 tháng 6 n�m 2014 cça HÙi d�ông nhân dân 
thånh phð vë hô trã giáo dåc mâm non Thành phô Hô Chí Minh; Nghj quyët sò 

04/2021/NQ-HÐND ngày 23 tháng 3 n�m 2021 cça HÙi dông nhân dân Thành pho 
ve sua dôi bô sung Khoån 1 và Kho£n 2 �iêu 2 Nghi quyêt sô 04/2017/NQ-HÐND 

ngày 06 tháng 7 n�m 2017 cça HÙi �ông nhân dân thành phô vê chính sách thu hút 

giáo vien mám non trën dja bân Thänh phð Hö Chi Minh; 

C�n cu Công v�n sô 1031/UBND-VX ngày 08 tháng 4 n�m 2021 cça Uy 

ban nhân dân Thành phô Hô Chí Minh vê viÇc triên khai thuc hiÇn các NghË quyêt 

cça HÙi �ông nhân dân Thành phô; 

Qua trao �ôi vÛi Sö Tu pháp t¡i Công v�n sô 2592/STP-VB ngày 27 tháng 
04 nám 2021, Sß Tài chính t¡i Công vån sô 2592/STC-NS ngày 07 tháng 5 n�m 

2021 và Sß NÙi vy t¡i Công v�n sô 1618/SNV-CCVC ngày 10 tháng 5 n�m 2021 

tai ve viÇc góp ý du thào huÛng dân thuc hiÇn chê dÙ theo NghË quyêt sô 

01/2021/NQ-HÐND và NghË quyêt sô 04/2021/NQ-HÐND cça HÙi �ông nhân dân 

Thành phô. 
So Giáo duc và �ào t¡o huóng dân và triên khai thårc hiÇn vÛi nÙi dung cu 

thê nhu sau: 

1. Ve thre hiÇn Nghj quyêt 01/2021/NQ-HÐND ngày 23 tháng 3 n�m 

2021 sra �ôi bô sung diêm c kKhoàn 4.2 Diêu 2 NghË quyêt sô 01/2014/NQ 

HÐND: 

1.1. Doi tugng áp dång 
Giáo viên mâm non mói ra truÝng duãc tuyên dång mói (kê cå nhïng ngurÝi 

trong thoi gian tp su) thuÙc biën chê trå luong, dang trye tiêp giång day trong các 

ca so giáo dåc mâm non công lp thuÙc hÇ thông giáo dåc quôc dân �ugc nhà 



nuoc câp kinh phí ho¡t �Ùng (bao gôm nguôn thu të ngân sách nhà nuÛc câp và 
các nguôn thu su nghiÇp theo quy dinh cça pháp lut). 

1.2. Che �Ù hÑ tro: 

Kéo dài thoi gian thyrc hiÇn chê dÙ hô tro thêm cho giáo viên mâm non mÛi 
ra truong duoc tuyên dång mói kê tië n�m hÍc 2020- 2021 den hêt n�m hÍoc 2024 
2025 theo méc nhur sau: 

- N�m �âu �uoc tuyên dång: Hô tro 100% luong ca só/ngudi/tháng; 

- N�m thé hai sau khi �uoc tuyên dung: Ho trã 70% luong co sö/nguòi/tháng;

- N�m thú ba sau khi duçc tuyên dång: Hô trg 50% luong co sò/nguoi/tháng; 

- Tù n�m thé tu, thrc hiÇn ché �Ù tiên luong cho giáo viên theo quy dinh hiÇn 

hành. 
Theo nÙi dung trên, míéc hÑ tro �ói vÛi giáo viên mâm non mói ra truòng 

duoc tuyen dung mói kÁ tië n�m hÍc 2020 2021 dén hêt n�m hoe 2024 2025 
thye hiÇn theo Nghi quyét 01/2021/NQ-HÐND ngày 23 tháng 3 n�m 2021 cça HÙi 

�ông nhân dân Thành phô �ugc xác dËnh cy thê nhur: 

N�m droc tuyên dyng mÛi 

N�m hÍc 2018- 2019- 2020 2021 2022- 2023- 2024- 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

2020-2021 50% 70% 100% 

2021-2022 50% 70% 100% 

2022-2023 50% 70% 100% 

2023-2024 50% 70% 100% 

2024-2025 50% 70% 100% 

Trong dó: là không hÑ ro. 

2. Ve thure hiÇn NghË quyêt 04/2021/NQ-HÐND ngày 23 tháng 3 n�m 2021 
sra dôi bô sung Kho£n 1 và Khoàn 2 Diêu 1 NghË quyêt sô 04/2017/NQ-
HDND: 

2.1. Dôi trong áp dång: 

- Hop �ông giáo viên mâm non (hop �ông lao �Ùng duói 12 tháng). 

- Hop �ông nhân viên nuôi duõng. 



2.2. Ché dÙ hô try: 

Hop dong giáo viên (hop dông lao �Ùng duói 12 tháng) vÛi méc hÑ trg b¯ng 
muc lrong tôi thiêu Vùng I do Chính phú công bô, thÝi gian hó trg 9 tháng/nám. 

- Hgp dông nhân viên nuói durõng duoe hÑ trg b¯ng 50% méc luong tói thiÁu 
Vùng I do Chinh phú công bô (chi të ngân sách thành phô), con lai chi tuu nguon xa 
hoi hóa (tùy theo diêu kiÇn cu thê cça tëng don vi), thi gian hô trg 9 tháng/n�m. 

3. Vê thÝi gian áp dyng: të ngày 23 tháng 3 n�m 2021.(Cän cú Diéu 3 Nghj 
quyét 01/2021/NQ-HÐND và NghË Quyét 04/2021NO-HÐND). 

4. V kinh phi thye hi�n: 
Các don vi trre thuÙc Sö, thành phÑ Thù dúrc và các qun, huyÇn báo cáo nhu 

câu kinh phí n�m 2021 thuc hiÇn chê �Ù hÑ tro cho giáo viên mÛi ra truÝng dugc 

tuyen dyng và nhân viên nuôi duong hop dông theo múc hÑ tro Nghi quyêt mói 
thông qua vê So Giáo duc và �ào t¡o �ê tông hop, báo cáo Úy ban nhân dân 
Thành phô xem xét quyêt dËnh bô sung du toán ngân sách n�n 2021.(Riêng kinh 
phi thuc hiÇn chê dÙ hô tro trong tháng 03 n�m 2021, các don vË tinh toán theo 
thoi gian phát sinh thuc tê). 

So Giáo duc và �ào t¡o dè nghË thù truong quan tâm thårc hiÇn và trong quá 
trinh thrc hiÇn nêu có vuóng m�c, khó kh�n, các �on vË phàn hôi vê Phòng Kê 
hogch Tài chính Sß Giáo dyc và �ào t¡o dê duqe huóng d�n cu thêy 

KT.GIÁM �ÓC Noi nhn: 

Nhu trên, 
Giám �Ñc S& "dè báo cáo"; 
So NÙi v, Sß Tài chính "dë phói hãp 
Luu: VT, KIITC (Nh). 
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