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CÔNG BÁO/Số 12+13+14+15/Ngày 22-10-2014
UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 31/2014/Qð-UBND

ðà Nẵng, ngày 23 tháng 9 năm 2014

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Về việc hỗ trợ thâm niên ñối với giáo viên mầm non
ñang hợp ñồng lao ñộng theo vị trí việc làm tại
các trường mầm non công lập trên ñịa bàn thành phố ðà Nẵng
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Nghị ñịnh số 54/2011/Nð-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính
phủ về chế ñộ phụ cấp thâm niên ñối với nhà giáo;
Căn cứ Quyết ñịnh số 60/2011/Qð-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Thủ
tướng Chính phủ quy ñịnh một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai ñoạn
2011- 2015;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT- BGDðT- BNV- BTCBLðTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Giáo dục và ðào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ
Tài chính, Bộ Lao ñộng -Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số ñiều
của Nghị ñịnh số 54/2011/Nð-CP của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BGDðT-BTC-BNV ngày 11
tháng 3 năm 2013 của Bộ Giáo dục và ðào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn
thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo và chính sách ñối với giáo viên mầm
non theo quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 60/2011/Qð-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2011
của Thủ tướng Chính phủ qyu ñịnh một số chính sách phát triển giáo dục mầm non
giai ñoạn 2011-2015;
Căn cứ Nghị quyết số 65/2014/NQ-HðND ngày 10 tháng 7 năm 2014 của
HðND thành phố ðà Nẵng về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1832/TTr-SNV ngày 25
tháng 8 năm 2014 ,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Giáo viên mầm non ñang hợp ñồng lao ñộng theo vị trí việc làm tại các
trường mầm non công lập trên ñịa bàn thành phố ðà Nẵng ñược hỗ trợ thâm niên ñối

