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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 74/2016/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 24 tháng 8 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
Quy định mức phụ cấp kiêm nhiệm cho cán bộ quản lý
các Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Giáo dục ngày 25/11/2009;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật;
Căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2008 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm học tập
cộng đồng tại xã, phường, thị trấn;
Căn cứ Thông tư số 96/2008/TT-BTC ngày 27/10/2008 của Bộ Tài chính
hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các Trung tâm học tập
cộng đồng;
Căn cứ Thông tư số 40/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động
của Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn ban hành kèm theo
quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị quyết số 58/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 của HĐND tỉnh
Lào Cai về các chính sách hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên
địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 135/TTrSGD&ĐT ngày 08/8/2016.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Quy định mức phụ cấp kiêm nhiệm cho cán bộ quản lý các Trung
tâm học tập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lào Cai như sau:
1. Đối tượng áp dụng: Phó giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng.
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2. Định suất: Một Trung tâm học tập cộng đồng có không quá 02 phó giám
đốc, trong đó 01 cán bộ quản lý trường THCS hoặc trường Tiểu học trên địa bàn;
01 cán bộ hội khuyến học hoặc công chức văn hóa xã, phường, thị trấn.
3. Định mức phụ cấp kiêm nhiệm: Hệ số 0,2 x mức lương cơ sở theo quy
định của Chính phủ.
4. Thời gian hỗ trợ: Hỗ trợ 12 tháng/năm.
Điều 2. Kinh phí thực hiện từ nguồn sự nghiệp giáo dục - ngân sách tỉnh.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội
vụ, UBND các huyện, thành phố hướng dẫn thực hiện Quyết định này.
2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Giáo dục và
Đào tạo, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ
trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 4. Hiệu lực thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2016
2. Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ngày 31/7/2013 của UBND tỉnh Lào
Cai Quy định mức phụ cấp kiêm nhiệm cho cán bộ quản lý các Trung tâm học tập
cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lào Cai hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định
này có hiệu lực thi hành./.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Đặng Xuân Phong

