
ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN SƠN TRÀ 

 

Số:            /UBND-PGDĐT 

V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 

208/KH-UBND ngày 09/12/2022 của 

UBND thành phố Đà Nẵng  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Sơn Trà, ngày       tháng 12 năm 2022 

Kính gửi: 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao; 

- UBND các phường. 
 

Thực hiện Kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ 

trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo 

dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, Ủy ban nhân 

dân quận yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung 

sau: 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận: 

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền Kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 09 

tháng 12 năm 2022 của UBND thành phố Đà Nẵng đến các trường mầm non 

ngoài công lập trên địa bàn quận về việc hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân 

viên trong các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch 

COVID-19. 

- Tổ chức triển khai thực hiện và phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các 

cá nhân, bố trí cán bộ và nơi tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ thuận lợi, khoa học, 

Kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm, lợi dụng chính sách trục 

lợi cá nhân, tham ô, tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm hoặc gây khó khăn cho 

các đối tượng. 

- Rà soát danh sách đối tượng thụ hưởng được hưởng chính sách thuộc 

thẩm quyền quản lý, dự toán kinh phí chi trả theo quy định, gửi phòng Tài chính 

– Kế hoạch quận trước ngày 15/12/2022 để tổng hợp. 

- Tổng hợp danh sách, hỗ sơ đối tượng thụ hưởng chính sách theo thẩm 

quyền. Phối hợp với phòng Lao động – Thương binh và Xã hội tham mưu, trình 

UBND quận phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ theo quy định. 

2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận: 

- Phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND các phường kiểm tra, 

chống trùng danh sách đối tượng đã được hỗ trợ, bảo đảm theo đúng quy định 

của pháp luật. Trong thời gian 01 ngày làm việc (kể từ lúc nhận được hồ sơ đề 

nghị kiểm tra từ phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND các phường), có văn bản trả 
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lời và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra danh sách cho phòng Giáo dục và 

Đào tạo, UBND các phường để hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND quận phê duyệt. 

- Tổng hợp số liệu tình hình thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP vào các 

báo cáo thực hiện chính sách hỗ trợ khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa 

bàn quận. 

3. Phòng Tài chính – Kế hoạch quận: 

- Trên cơ sở dự toán kinh phí chi hỗ trợ của phòng Giáo dục và Đào tạo 

và UBND các phường gửi, phòng Tài chính – Kế hoạch tổng hợp, báo cáo 

UBND quận gửi Sở Tài chính thành phố trước ngày 16/12/2022. 

- Hướng dẫn phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND các phường thủ tục cấp 

phát, chi trả, thanh quyết toán kinh phí theo quy định. 

4. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận: 

Tổ chức tuyên truyền các văn bản quy định của Trung ương, thành phố 

liên quan đến thực hiện chính sách này. 

5. UBND các phường: 

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền Kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 09 

tháng 12 năm 2022 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc hỗ trợ cán bộ quản 

lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập gặp 

khó khăn do đại dịch COVID-19 cho các nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc 

lập, lớp mầm non độc lập loại hình dân lập, tư thục và toàn thể người dân trên 

địa bàn. 

- Tổ chức triển khai thực hiện và phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các 

cá nhân, bố trí cán bộ và nơi tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ thuận lợi, khoa học. 

Kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm, lợi dụng chính sách trục 

lợi cá nhân, tham ô, tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm hoặc gây khó khăn cho 

các đối tượng. 

- Rà soát danh sách đối tượng thụ hưởng được hưởng chính sách thuộc 

thẩm quyền quản lý, dự toán kinh phí chi trả theo quy định, gửi phòng Tài chính 

- Kế hoạch quận trước ngày 15/12/2022 để tổng hợp. 

- Tổng hợp danh sách, hỗ sơ đối tượng thụ hưởng chính sách theo thẩm 

quyền, thực hiện chống trùng đối tượng tại địa phương và lấy ý kiến của phòng 

Lao động - Thương binh và Xã hội để trình UBND quận phê duyệt danh sách, 

kinh phí hỗ trợ của các địa phương. 

Nhận được Công văn này, đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa 

phương khẩn trương triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên;   

- TT Quận ủy; 

- CT, các PCT UBND quận; 

- UBMTTQVN quận; 

- Lưu: VT, PGDĐT.                                        

CHỦ TỊCH 

 

 

Hoàng Sơn Trà 
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