
UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:                /SGDĐT- TCCB Khánh Hòa, ngày         tháng     năm 2018 

 

V/v  lấy ý kiến góp ý trên Cổng thông tin 

điện tử tỉnh Khánh Hòa về dự thảo Nghị 

quyết Quy định chế độ hỗ trợ đối với đội 

ngũ nhân viên nấu ăn ở các đơn vị sự 

nghiệp giáo dục công lập trên địa bàn 

tỉnh Khánh Hòa 

 

 

          Kính gửi:  Sở Thông tin và Truyền thông 

     

Trên cơ sở Báo cáo số 44/BC-HĐND ngày 29/6/2018 của Ban Văn hóa - Xã 

hội Hội đồng nhân dân tỉnh về thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ 

đối với đội ngũ nhân viên cấp dưỡng, bảo mẫu ở các đơn vị sự nghiệp giáo dục 

công lập trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa do Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại Tờ trình số 

6234/TTr-UBND ngày 21/6/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo bổ sung, điều chỉnh nội 

dung theo yêu cầu của Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa 

và xây dựng dự thảo Nghị quyết Quy định chế độ hỗ trợ đối với đội ngũ nhân viên 

nấu ăn ở các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

Để có cơ sở hoàn chỉnh Nghị quyết gửi Sở Tư pháp có ý kiến và tham mưu 

cho Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng Nghị quyết, Sở 

Giáo dục và Đào tạo đề nghị Quý cơ quan đăng dự thảo Nghị quyết trên Cổng 

thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa để được đóng góp ý kiến. 

Thời gian đăng tải trên Cổng thông tin điện tử từ ngày 06/7/2018 đến ngày 

06/8/2018. 

Rất mong sự phối hợp của Quý Sở./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên (VBĐT); 

- Lưu: VT, TCCB.. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Đình Thuần 
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UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:                /SGDĐT- TCCB Khánh Hòa, ngày         tháng     năm 2017 

 

V/v  lấy ý kiến góp ý trên Cổng thông tin 

điện tử tỉnh Khánh Hòa về dự thảo đề 

cương Nghị quyết Quy định chế độ hỗ 

trợ đối với đội ngũ nhân viên cấp dưỡng, 

bảo mẫu ở các đơn vị sự nghiệp giáo dục 

công lập trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 

 

 

          Kính gửi:  Sở Thông tin và Truyền thông 

     

Ngày 07/3/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức cuộc họp với các đơn vị 

liên quan để bàn phương án hỗ trợ chế độ cho đội ngũ nhân viên cấp dưỡng; đồng 

thời trình Thường trực Hội đồng nhân dân đề xuất phương án tạm thời hỗ trợ đội 

ngũ nhân viên cấp dưỡng. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại 

Công văn số 5052/UBND-KT ngày 13/6/2017, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, 

phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị 

xã, thành phố xây dựng đề cương Nghị quyết Quy định chế độ hỗ trợ đội ngũ nhân 

viên cấp dưỡng, bảo mẫu ở các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trên địa bàn 

tỉnh Khánh Hòa.  

Để có cơ sở hoàn chỉnh đề cương Nghị quyết gửi Sở Tư pháp có ý kiến và 

tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân xây dựng Nghị 

quyết, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Quý cơ quan đăng dự thảo đề cương Nghị 

quyết trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa nhằm giúp các cơ quan, đơn vị 

đóng góp ý kiến. 

Rất mong sự phối hợp của Quý Sở./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, TCCB.. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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