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V/v triển khai thực hiện Quyết định số                
24/2022/QĐ-TTg  ngày 29/11/2022 của

Thủ tướng Chính phủ.

                      Kính gửi: Các cơ sở giáo dục mầm non tư thục trên địa bàn huyện.
Căn cứ Công văn số 5363/UBND-VP ngày 13/12/2022 của UBND huyện Đại 

Lộc về việc triển khai thực hiện Quyết định số 24/2022/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 
của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc 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; Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị 
các cơ sở giáo dục mầm non tư thục triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Triển khai đến toàn thể CB, GV, NV tại cơ sở giáo dục mầm non tư thục 
trên địa bàn huyện Đại Lộc về thực hiện chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 
24/2022/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc 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. (gọi 
tắt là Quyết định số 24/2022/QĐ-TTg)

2. Căn cứ vào đối tượng hỗ trợ, điều kiện được hưởng của Quyết định số 
24/2022/QĐ-TTg, đề nghị các cơ sở giáo dục mầm non tư thục có đủ điều kiện theo 
quy định lập những hồ sơ đề nghị sau: 

2.1  Đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đề nghị được hưởng chế độ 
chính sách

 Đơn đề nghị hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo Mẫu số 1 tại Phụ 
lục ban hành kèm theo Quyết định số 24/2022/QĐ-TTg.

2.1  Đối với cơ sở giáo dục ngoài công lập
- Danh sách CBQL,GV,NV đề nghị hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch Covid-19 

theo Mẫu số 2 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 24/2022/QĐ-TTg.
- Bản sao Hợp đồng lao động ký kết với CBQL,GV,NV hoặc bảng lương tháng 

04/2021 (không cần công chứng).
3. Thời gian nộp hồ sơ: Hạn cuối ngày 19/12/2022 về Phòng GDĐT huyện 

qua bộ phận Văn phòng (đ/c Cúc nhận).
Mọi chi tiết xin liên hệ đ/c Bùi Thị Kim Cúc, số điện thoại: 0983.475.111.
Phòng GDĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục mầm non tư thục trên địa bàn huyện 

tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn này.
Nơi nhận:
- UBND Đại Lộc (để b/cáo);
- Các CSGDMN tư thục;
- Lưu: VT.

         TRƯỞNG PHÒNG

      #ChuKyLanhDao
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