UBND THỊ XÃ KỲ ANH
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 130/PGDĐT
V/v báo cáo số liệu thực hiện Nghị định
06/2018/NĐ-CP của Chính phủ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thị xã Kỳ Anh, ngày 21 tháng 9 năm 2018

Kính gửi: Các trường Mầm non trong toàn thị xã
Để có số liệu báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo kết quả thực hiện Nghị định số
06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 của Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa
đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non, Phòng Giáo dục
và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các trường báo cáo về Phòng các nội dung sau:
1. Kết quả thực hiện và dự kiến nhu cầu kinh phí
a) Kết quả thực hiện từ tháng 02 đến tháng 7 năm 2018:
Tổng số trẻ được hưởng chính sách; tổng số kinh phí đã chi trả;
Tổng số giáo viên được hưởng chính sách, trong đó giáo viên mầm non hợp
đồng, giáo viên dạy lớp ghép; tổng số kinh phí đã chi trả, trong đó chi trả cho giáo
viên dạy hợp đồng, giáo viên dạy lớp ghép.
b. Dự kiến nhu cầu kinh phí năm 2018 (tính từ tháng 02 đến tháng 12 năm
2018) theo các mẫu sau:
- Mẫu 01: Danh sách trẻ em mẫu giáo được hưởng chính sách;
- Mẫu 02: Tổng hợp kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo;
- Mẫu 03: Danh sách giáo viên mầm non đề nghị chuyển xếp lương năm 2018;
- Mẫu 04: Báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện chuyển xếp lương giáo viên
hợp đồng;
- Mẫu 05: Danh sách giáo viên đề nghị hưởng phụ cấp dạy lớp ghép;
- Mẫu 06: Nhu cầu kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp dạy lớp ghép;
- Mẫu 07: Danh sách giáo viên dạy hợp đồng trong các trường mầm non.
* Một số lưu ý:
+ Nhu cầu kinh phí năm 2018: Tính từ tháng 02 đến tháng 12 năm 2018; tiền
lương tối thiểu: 5 tháng đầu năm là 1.300.000 đồng, 6 tháng cuối năm là 1.390.000
đồng;
+ Trình độ ngoại ngữ giáo viên mầm non: theo quy định tại Thông tư số
01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban
hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
+ Trình độ tin học của giáo viên mầm non: đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công
nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11
tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử
dụng công nghệ thông tin.
+ Cột ghi chú của mẫu 07: Ghi các đối tượng thuộc diện chính sách (nếu có).

Văn bản và biểu mẫu được gửi kèm trên Gmail và Website Phòng Giáo dục
và Đào tạo.
Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường chỉ đạo thực
hiện, báo cáo về Phòng trước ngày 24/9/2018 các biểu mẫu bằng thư điện tử theo
địa chỉ minhvy10kh@gmail.com. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc hoặc
chưa rõ phản ánh về Phòng để hướng dẫn (Lê Minh Vỹ - Điện thoại 0989607590,
0919830799)./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lãnh đạo, chuyên viên Phòng;
- Lưu: VT.
Gửi văn bản điện tử./.
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