UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1066/SGDDT-GDMN
V/v xin ý kiến đề xuất chế độ hỗ
trợ ăn trưa cho cấp học mầm non.

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 11 tháng 6 năm 2018.

Kính gửi:
- Sở Nội vụ; Sở Tài chính;
- UBND các huyện/thị xã/thành phố;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện/thị xã/thành phố.
Căn cứ Nghị quyết 08/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012 Nghị quyết Hội đồng
nhân dân phê chuẩn hỗ trợ tiền ăn trưa cho giáo viên tham gia trực buổi trưa cho các
trường mầm non công lập có tổ chức lớp bán trú học 02 buổi/ngày trên địa bàn tỉnh Bà
Rịa – Vũng Tàu; Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND ngày 31/ 7/2012 của UBND tỉnh,
về việc phê duyệt hỗ trợ tiền ăn trưa cho giáo viên tham gia trực buổi trưa tại các trường
mầm non công lập có tổ chức lớp bán trú học 02 buổi/ngày trên địa bàn tỉnh Bà Rịa –
Vũng Tàu.
Chế độ hỗ trợ tiền ăn trưa thực hiện từ tháng 8/2012 cho đến nay, đã thể hiện sự
quan tâm của Lãnh đạo tỉnhđối với cấp học mầm non, nhằm động viên, hỗ trợ kịp thời
đời sống của đội ngũ đang công tác tại cấp học mầm non công lập trên địa bàn tỉnh Bà
Rịa – Vũng Tàu.
Tuy nhiên, qua nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân
viên đang công tác trong cấp học mầm non, mức lương hiện tại quá thấp để an tâm công
tác và ổn định cuộc sống, một số giáo viên đã bỏ nghề, số còn lại chuyển sang xin việc
tại các Công ty may mặc trên địa bàn.
Để có cơ sở tham mưu đề xuất chế độ, hỗ trợ cho đội ngũ đang công tác trong cấp
học mầm non công lập và tạo sự công bằng cho tất cả đội ngũ, Sở GDĐT đề nghị
UBND huyện chỉ đạo Phòng GDĐT họp trưng cầu ý kiến như sau:
Đối tượng thụ hưởng: Tất cả cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đang công tác
tại các trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ công lập, có tổ chức lớp bán trú học
02 buổi/ngày (kể cả những người trong thời gian thử việc, hợp đồng 68) thuộc biên chế
trả lương từ ngân sách.
Điều kiện: Hoàn thành nhiệm vụ được giao; hằng ngày hoặc đột xuất tham gia
trực buổi trưa tại trường để chăm sóc bữa ăn, giấc ngủ cho trẻ.
Nguyên tắc áp dụng: Không trùng lặp về chế độ được hưởng; chỉ áp dụng theo
thời gian có tham gia thực tế trực buổi trưa tại trường để chăm sóc bữa ăn, giấc ngủ cho
trẻ.
Đề nghị, các đơn vị đóng góp ý kiến bằng văn bản gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo
trước ngày 20 tháng 6 năm 2018. Để Sở Giáo dục Đào tổng hợp, đề xuất.
Trân trọng kính chào./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Website Sở;
- Giám đốc (b/c);
- Lưu VT, GDMN, ThuậnHTT.
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