20

CÔNG BÁO/Số 12+13+14+15/Ngày 25-12-2018

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG
Số: 202/2018/NQ-HðND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
ðà Nẵng, ngày 19 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Quy ñịnh chế ñộ chính sách ñối với giáo viên và học sinh tại
các cơ sở giáo dục công lập trên ñịa bàn thành phố ðà Nẵng
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 – 2021, KỲ HỌP THỨ 9
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 Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa ñổi, bổ sung một
số ñiều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị ñịnh số 19/2013/Nð-CP ngày 23 tháng 02 năm 2013 của Chính
phủ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 61/2006/Nð-CP ngày 20 tháng 6
năm 2006 của Chính phủ về chính sách ñối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục
công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có ñiều kiện kinh tế - xã hội ñặc biệt khó khăn;
Căn cứ Nghị ñịnh số 163/Nð-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ Quy
ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015;
Căn cứ Văn bản hợp nhất số 20/VBHN-BGDðT ngày 30 tháng 4 năm 2014
của Bộ Giáo dục và ðào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của
trường trung học phổ thông chuyên;
Căn cứ Văn bản hợp nhất số 28/VBHN-BGDðT ngày 31 tháng 12 năm 2014
của Bộ Giáo dục và ðào tạo về học bổng khuyến khích học tập ñối với học sinh, sinh
viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục ñại học và
trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
Xét Tờ trình số 9368/TTr-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân
dân thành phố về việc xây dựng Nghị quyết của Hội ñồng nhân dân thành phố quy
ñịnh chế ñộ chính sách ñối với giáo viên và học sinh tại các cơ sở giáo dục công lập
trên ñịa bàn thành phố ðà Nẵng; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội và ý
kiến thảo luận của các vị ñại biểu Hội ñồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Thông qua chính sách hỗ trợ học bổng khuyến khích học tập ñối với
học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý ðôn

