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     Kính gửi:  

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- Các đơn vị trường học trên địa bàn huyện. 
       

Thực hiện Công văn số 3829/UBND-TH ngày 12/10/2022 của UBND tỉnh 

Lai Châu về việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 38/2022/NQ-HĐND ngày 20/9/2022 

của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh 

Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 39/2022/NQ-

HĐND ngày 20/9/2022 của HĐND tỉnh quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng 

giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách 

giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND huyện yêu 

cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Hiệu trưởng 

các đơn vị trường học tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng đến toàn 

thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa 

bàn huyện nội dung hai Nghị quyết trên (sao gửi kèm theo); đồng thời triển khai 

thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. Đối với Nghị quyết số 38/2022/NQ-HĐND ngày 20/9/2022 của HĐND 

tỉnh quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh Đội 

trưởng, Đội phó Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh 

1.1. Yêu cầu UBND các xã, thị trấn chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị 

liên quan căn cứ nội dung, mức chi quy định tại Nghị quyết số 38/2022/NQ-

HĐND ngày 20/9/2022 của HĐND tỉnh kịp thời thực hiện nội dung sau:  

a) Rà soát, tổng hợp nhu cầu kinh phí theo đúng mức hỗ trợ được quy định 

tại Nghị quyết số 38/2022/NQ-HĐND ngày 20/9/2022 của HĐND tỉnh gửi Phòng 

Tài chính - Kế hoạch tổng hợp, tham mưu UBND huyện trình UBND tỉnh, Sở Tài 

chính bổ sung kinh phí theo quy định (đối với năm 2022). Đối với dự toán năm 

2023 trở đi, hằng năm, căn cứ hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước 

của cấp có thẩm quyền, UBND các xã, thị trấn phối hợp với các cơ quan, đơn vị 

liên quan lập dự toán kinh phí thực hiện trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý tổng 

hợp chung dự toán của UBND các xã, thị trấn gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch 

tổng hợp tham mưu UBND huyện trình cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp 

luật về ngân sách nhà nước. 
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b) Căn cứ nguồn kinh phí được giao thực hiện chi trả chế độ đảm bảo kịp 

thời cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng. 

1.2. Giao Công an huyện chịu trách nhiệm tham mưu UBND huyện phối 

hợp Công an tỉnh (khi có yêu cầu) trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định số 

lượng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trang bị cho lực 

lượng dân phòng bảo đảm theo quy định và xem xét, quyết định trang bị thêm các 

loại phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cần thiết khác được 

quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư số 150/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của 

Bộ trưởng Bộ Công an quy định về trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ 

sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành. 

1.3. Giao UBND các xã, thị trấn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị 

liên quan rà soát, kiện toàn các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng và 

thành viên Đội dân phòng đảm bảo mục tiêu, tiêu chuẩn đáp ứng được yêu cầu chất 

lượng công việc. 

2. Đối với Nghị quyết số 39/2022/NQ-HĐND ngày 20/9/2022 của HĐND 

tỉnh quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở 

giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ 

thông trên địa bàn tỉnh 

2.1. Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các các đơn vị trường học trực 

thuộc tuyên tuyền, phổ biến nội dung Nghị quyết số 39/2022/NQ-HĐND ngày 

20/9/2022 của HĐND tỉnh đến toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được 

biết để tham gia giám sát việc thực hiện các mức chi tập huấn, bồi dưỡng chương 

trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông cho giáo viên, cán bộ quản lý 

trên địa bàn huyện. 

 Các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn huyện 

tuyên tuyền, phổ biến nội dung Nghị quyết số 39/2022/NQ-HĐND ngày 20/9/2022 

của HĐND tỉnh đến toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được biết để 

tham gia giám sát việc thực hiện các mức chi tập huấn, bồi dưỡng chương trình 

mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông cho giáo viên, cán bộ quản lý thuộc 

phạm vi quản lý. 

2.2. Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các các đơn vị trường học; Trung 

tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên thực hiện nghiêm mức chi theo 

quy định tại Nghị quyết số 39/2022/NQ-HĐND ngày 20/9/2022 của HĐND tỉnh 

khi triển khai tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chương trình mới, sách giáo khoa mới 

giáo dục phổ thông cho giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục. Hằng năm, lập dự 

toán, quản lý và sử dụng kinh phí chi tập huấn, bồi dưỡng chương trình mới, sách 

giáo khoa mới giáo dục phổ thông cho giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục gửi 

Phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp trình cấp có thẩm quyền theo quy định của 

pháp luật về ngân sách nhà nước. 
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2.3. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, 

giám sát việc thực hiện các mức chi tập huấn, bồi dưỡng chương trình mới, sách 

giáo khoa mới giáo dục phổ thông cho giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục 

trên địa bàn huyện theo quy định tại Nghị quyết số 39/2022/NQ-HĐND ngày 

20/9/2022 của HĐND tỉnh và các quy định hiện hành. 

 Căn cứ nội dung Công văn, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các 

cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Hiệu trưởng các đơn vị trường 

học nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có 

khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về UBND huyện (qua 

Phòng Tài chính - Kế hoạch) xem xét theo đúng quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Huyện ủy; (B/c) 

- TT. HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Ủy ban MTTQVN huyện; 

- Đảng ủy các xã, thị trấn; 

- Cổng thông tin điện tử huyện (đăng tải); 

- Lưu: VT, NV. 

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 
 

Nguyễn Thanh Văn 
 


		2022-10-20T15:47:35+0700


		2022-10-20T15:57:13+0700


		2022-10-20T15:57:13+0700


		2022-10-20T15:57:13+0700




