UBND THỊ XÃ KỲ ANH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 153/PGDĐT
V/c triển khai thực hiện chính sách
cho đối tượng tại vùng ĐBKK
bãi ngang ven biển năm 2018

Kính gửi:

Thị xã Kỳ Anh, ngày 15 tháng 10 năm 2018

Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS,
TH&THCS thuộc các xã, phường ĐBKK bãi ngang ven biển.

Căn cứ Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 về việc phê duyệt
danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai
đoạn 2016 - 2020; các Nghị định 116/2010/NĐ-CP, Nghị định 19/2013/NĐ-CP
và Nghị định 64/2010/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ chính sách đối với cán
bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công
tác ở vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn.
Thực hiện văn bản số 1070/UBND-NV của Phòng Nội vụ thị xã Kỳ Anh
ngày 11/9/2018 về việc triển khai thực hiện chính sách cho đối tượng tại vùng
ĐBKK bãi ngang ven biển năm 2018.
Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã yêu cầu các đơn vị trường học thuộc các
xã, phường ĐBKK bãi ngang ven biển được phê duyệt tại Quyết định số 131/QĐTTg của Thủ tướng Chính phủ kịp thời rà soát, lập danh sách đối tượng, kinh phí
thực hiện chính sách theo các Nghị định: Nghị định 116/2010/NĐ-CP, Nghị định
19/2013/NĐ-CP và Nghị định 64/2010/NĐ-CP năm 2018 theo quy định.
Lịch duyệt: ngày 23 và 24 tháng 10 năm 2018; buổi sáng từ 7h30 11h30, buổi chiều 13h30 - 17h30.
Danh sách đối tượng, kinh phí thực hiện bản mềm gửi về Phòng Giáo dục và
Đào tạo thị xã qua thư điện tử (minhvy10kh@gmail.com), bản cứng sau khi duyệt
xong nộp qua đ/c Lê Minh Vỹ. Sau thời gian trên, đơn vị nào không gửi về sẽ chịu
hoàn toàn trách nhiệm về chế độ chính sách cho cán bộ công chức, viên chức.
Đề nghị Hiệu trưởng các trường học thuộc xã, phường vùng ĐBKK bãi
ngang ven biển nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lãnh đạo, chuyên viên Phòng;
- Lưu: VT.
Gửi văn bản điện tử./.

