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THÔNG BÁO 

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Phạm Trọng Hổ  

tại phiên họp ngày 11/4/2019 

 

 Ngày 11 tháng 4 năm 2019, UBND huyện tổ chức phiên họp về xây dựng 

kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/2018/NQ-HĐND ngày 

08/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị. Phiên họp do đồng chí Phạm 

Trọng Hổ - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì. Tham dự phiên họp có Trưởng 

các Phòng: Giáo dục và Đào Tạo, Tài chính - Kế hoạch, Nội vụ, Lao động - 

Thương binh và Xã hội; Bảo hiểm xã hội huyện và chuyên viên Văn phòng 

HĐND và UBND huyện. 

Sau khi quán triệt các nội dung cần thông qua tại phiên họp; Nghe báo cáo 

của Phòng Giáo dục và Đào tạo; Nghe các thành phần mời dự họp phát biểu ý 

kiến; Phó Chủ tịch UBND huyện Phạm Trọng Hổ kết luận: 

Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35/2018/NQ-HĐND ngày 

08/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị, Kế hoạch số 676/KH-UBND 

ngày 22/02/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị về thực hiện chế độ lương và hỗ trợ 

bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với lao động hợp đồng 

vị trí nấu ăn trong các trường mầm non công lập tỉnh Quảng Trị, UBND huyện 

yêu cầu: 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo: 

- Tham mưu UBND huyện Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 35/2018/NQ-

HĐND ngày 08/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị. 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ rà soát số lượng học sinh các trường 

mầm non công lập để xác định số lượng, tuyển chọn hợp đồng lao động vị trí 

nấu ăn theo Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ. Tổng hợp, báo cáo UBND huyện.  

- Xác định tiêu chuẩn tuyển dụng lao động hợp đồng vị trí nấu ăn tại các 

trường mầm non công lập ngoài việc đảm bảo các yêu cầu chung theo quy định 

của Pháp luật cần có đủ các điều kiện sau: 

+ Có đủ sức khỏe, không mắc các bệnh truyền nhiễm. 

+ Có chứng chỉ nghề về chế biến dinh dưỡng hoặc chứng chỉ nghề nấu ăn 

theo quy định (ưu tiên người có chứng chỉ nghề về chế biến dinh dưỡng hoặc 

chứng chỉ nghề nấu ăn có bằng Trung cấp sư phạm mầm non trở lên). 

+ Có đạo đức nghề nghiệp, có phẩm chất tốt, đảm bảo chất lượng bữa ăn 

của học sinh, tránh ngộ độc thực phẩm. 



- Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ chỉ đạo các 

trường học, tổ chức cá nhân liên quan thực hiện chế độ tiền lương, các chính 

sách hỗ trợ bảo hiểm đối với người lao động hợp đồng vị trí nấu ăn tại các 

trường mầm non công lập theo quy định. UBND huyện đồng ý chủ trương hỗ trợ 

03 tháng/năm bảo hiểm y tế cho hợp đồng lao động vị trí nấu ăn tại các xã thuộc 

vùng thuận lợi và khó khăn (4,5% theo quy định). 

- Tham mưu UBND huyện thành lập đoàn kiểm tra, giám sát tại các trường 

mầm non thực hiện Kế hoạch số 676/KH-UBND của UBND tỉnh định kỳ và đột 

xuất (khi cần thiết), báo cáo UBND huyện xem xét, chỉ đạo. 

- Tham mưu UBND huyện văn bản xin ý kiến Sở Giáo dục và Đào tạo, các 

ban ngành liên quan về việc thực hiện các quyết định liên quan đến chế độ chính 

sách (Quyết định số 1010/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 về đơn vị hành chính cấp xã 

thuộc vùng khó khăn; Quyết định số 596/QĐ-TTg ngày 25/5/2018 Sửa đổi, bổ 

sung Điều 2 Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi 

ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định 03/QĐ-TTg ngày 

15/01/2019 ban hành tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Dự án 2 

(Chương trình 135) thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 

giai đoạn 2016 - 2020). 

- Rà soát, thẩm định vấn đề cam kết giữa các trường mầm non và phụ 

huynh về nộp tiền ăn trưa cho các cháu theo quy định để bố trí lao động hợp 

đồng vị trí nấu ăn. 

2. Phòng Nội vụ: 

Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo xác định số lượng hợp đồng lao 

động vị trí nấu ăn tại các trường mầm non công lập theo Thông tư 

06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ 

Nội vụ và đảm bảo theo đúng quy định của Pháp luật. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch: 

- Cân đối ngân sách hàng năm, đưa vào dự toán, tham mưu UBND huyện 

phương án, trình của HĐND huyện quyết định để bố trí đủ ngân sách nhằm triển 

khai thực hiện tốt Nghị quyết số 35/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và Kế hoạch số 

676/KH-UBND của UBND tỉnh. 

- Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan, đơn vị liên quan 

hướng dẫn quy trình, thủ tục chi trả chế độ cho hợp đồng lao động vị trí nấu ăn 

tại các trường mầm non công lập; kiểm tra việc cấp và quyết toán kinh phí đảm 

bảo đúng đối tượng, nội dung và hiệu quả. Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-

HĐND của HĐND tỉnh, Kế hoạch số 676/KH-UBND của UBND tỉnh cho các 

hợp đồng lao động vị trí nấu ăn bắt đầu từ ngày 01/01/2019 và theo mức lương 

tối thiểu vùng được quy định tại Nghị định 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 

của Chính phủ. 

4. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội:  



Phối hợp với UBND các xã, thị trấn hướng dẫn các trường học, người lao 

động tiến hành hợp đồng lao động vị trí nấu ăn theo Luật Lao động, Nghị định 

số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ và Thông tư số 

47/2015/BLĐTBXH ngày 16/11/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội. 

5. Bảo hiểm xã hội huyện: 

- Đề nghị phối hợp với UBND các xã, thị trấn, trường học và các đơn vị 

liên quan hướng dẫn việc thu, trích nộp bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm thất nghiệp và giải quyết các chế độ cho người lao động hợp đồng vị trí 

nấu ăn tại các trường mầm non công lập. 

- Ngoài những nội dung chính tại phiên họp, UBND huyện yêu cầu Bảo 

hiểm xã hội huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội 

vụ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Tài chính - Kế hoạch tham 

mưu UBND huyện văn bản chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các trường mầm non 

ngoài công lập thông báo đến các giáo viên mầm non ngoài công lập, các cán bộ 

xã là bệnh binh các hạng về việc truy thu bảo hiểm xã hội bắt buộc theo Công 

văn số 1363/UBND-VX ngày 02/4/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị và Công 

văn số 835/BHXH-BT ngày 20/3/2019 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 

Uỷ ban nhân dân huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn 

biết, tổ chức thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                    

- Thường trực Huyện ủy;  

- Thường trực HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện;    

- Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- C, các PVP, CV; 

- Lưu VT.                                      

TL. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Tri 

 


		2019-04-19T08:49:09+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Ngọc Tri<nguyenngoctri@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2019-04-19T08:54:39+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dânHuyện Hướng Hóa<huonghoa@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




