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S6:///9 IsGDÐT-KHTC Thành phó FHÒ Chí Minh, ngày/6 tháng 4 n�m 2021 
ve báo cáo nhu câu kinh phí thrc 
hiÇn chÃ �Ù theo NghË quyêt sô 
01/2021/NQ-HÐND và NghË quyêt 
04/2021/NQ-HÐND ngày 23 tháng 3 
n�m 2021 cça HÙi �ông nhân dân 
thành phô. 

Kinh gri: 
- Truong phòng GDÐT Thành phÑ Thç �éc 

và các qun huyÇn; 
HiÇu truong các truòng mâm non công lp 

tryrc thuÙc So. 

C�n ct Nghi quyêt sÑ 01/2021/NQ-HÐND ngày 23 tháng 3 n�m 2021 cça 
HÙi dông nhân dên Thành phÑ vÁ séa �$i bô sung diêm c Khoàn 4.2 Dièu 2 Nghi 
quyêt sô 01/2014/NQ-HÐND ngày 14 tháng 6 n�m 2014 cça HÙi �ông nhân dân 
thành phô vê hô trã giáo dåc mâm non Thành phô Hô Chí Minh; NghË quyêt sô 
04/2021/NQ-HÐND ngày 23 tháng 3 n�m 2021 cua HÙi dông nhân dân Thành phô 
ve sra �ôi bô sung Khoàn 1 và Khoàn 2 �iêu 2 NghË quyêt sô 04/2017/NQ-HÐND 
ngày 06 tháng 7 n�m 2017 cça HÙi dông nhân dân thành phÑ vÁ chính sách thu hút 
giáo viên mâm non trên dja bàn Thành phô Hò Chí Minh; 

Cän c Công v�n sô 1031/UBND-VX ngày 08 tháng 4 n�m 2021 cça Üy 
ban nhân dân Thành phô Hô Chí Minh vê viÇc triên khai thuc hiÇn các NghË quyêt 
eua HÙi dông nhân dân Thành phÑ. 

Dê có co sò tông hop nhu câu kinh phí thåc hiÇn các chê � theo 02 NghË 
quyêt nêu trên báo cáo Uy ban nhân dân Thành phô Hô Chí Minh �ê xuât bô sung 
dy toán, dê nghË các Truong phòng Giáo dåc và �ào t¡o Thành phÑ Thç �éc 
các qun-huyên, HiÇu truong các truòng Mâm non công lp trye thuÙc So toông 
hop nhu câu kinh phí phát sinh trong n�m 2021 (theo mau dinh kèm) giëi vÁ Phòng 
Ke ho¡ch Tai Chinh C Thanh Nhàn (Sô DT: 0908.323.577 
vntnhan.sgddt@tphem.gov.vn) han chót trróe ngày 20 tháng 04 n�m 2021 

Noi nhân: 
- Nhu trên 

- Giám �óc So (�é báo cáo); 
- Luru: VT, KHTC (Nh). z 
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