Chính sách i vi c s giáo dc mm non
Ngh nh nêu rõ: u tiên u t kinh phí ca Trung ng và a phng t các chng trình, d án xây dng c s giáo dc
mm non công lp các xã có iu kin kinh t - xã hi c bit khó khn theo quy nh ca Th tng Chính ph, bo m
yêu cu n nm 2025 t 01 phòng/nhóm, lp và áp ng yêu cu kiên c hóa trng lp hc.
C s giáo dc mm non công lp xã có iu kin kinh t - xã hi c bit khó khn, xã c bit khó khn vùng bãi
ngang ven bin, hi o, xã thuc vùng khó khn theo quy nh ca Th tng Chính ph c ngân sách nhà nc h tr
t chc nu n cho tr em. Kinh phí h tr t chc nu n cho tr em mm non c tính trên s lng tr em c n bán trú, ti
thiu bng 2.400.000 ng/01 tháng/45 tr em, s d t 20 tr em tr lên c tính thêm mt ln mc h tr. Mi c s giáo
dc mm non c hng không quá 05 ln mc h tr nêu trên/01 tháng và không quá 9 tháng/01 nm hc.
C s giáo dc mm non c lp a bàn có khu công nghip thuc loi hình dân lp, t thc ã c cp có thm quyn cp
phép thành lp theo úng quy nh có t 30% tr em là con công nhân, ngi lao ng làm vic ti khu công
nghip c h tr trang b c s vt cht 01 ln, bao gm: trang b dùng, chi, thit b dy hc theo danh mc quy nh
ca B Giáo dc và ào to và h tr kinh phí sa cha c s vt cht phc v trc tip cho vic chm sóc, nuôi dng,
giáo dc tr em. Mc h tr ti thiu là 20 triu ng/c s giáo dc mm non c lp.
Chính sách i vi tr em mu giáo
Ngh nh quy nh tr em tui mu giáo (không bao gm tr em dân tc thiu s rt ít ngi theo quy nh ti Ngh nh s
57/2017/N-CP ngày 9/5/2017 ca Chính ph) ang hc ti lp mu giáo trong các c s giáo dc mm non bo
m mt trong nhng iu kin sau:
1- Có cha hoc có m hoc có ngi chm sóc tr em hoc tr em thng trú thôn c bit khó khn, xã có iu kin
kinh t - xã hi c bit khó khn, xã c bit khó khn vùng bãi ngang ven bin, hi o theo quy nh ca Th tng
Chính ph.
2- Không có ngun nuôi dng c quy nh ti khon 1 iu 5 Ngh nh s 136/2013/N-CP ngày 21 tháng 10 nm
2013 ca Chính ph quy nh chính sách tr giúp xã hi i vi i tng bo tr xã hi.
3- Là nhân khu trong gia ình thuc din h nghèo, cn nghèo theo quy nh ca Th tng Chính ph.
4- Tr em là con lit s, con Anh hùng Lc lng v trang nhân dân, con thng binh, con ngi hng chính sách
nh thng binh, con bnh binh; con mt s i tng chính sách khác theo quy nh ti Pháp lnh u ãi ngi có công
vi cách mng (nu có).
5- Tr em khuyt tt hc hòa nhp.
Tr em thuc i tng quy nh trên c h tr tin n tra là 160.000 ng/tr/tháng. Thi gian h tr tính theo s tháng hc
thc t, nhng không quá 9 tháng/nm hc.
Chính sách i vi giáo viên mm non
Theo Ngh nh, giáo viên mm non dy ti im l ca c s giáo dc mm non công lp thôn c bit khó khn, xã có
iu kin kinh t - xã hi c bit khó khn, xã c bit khó khn vùng bãi ngang ven bin, hi o, xã thuc vùng khó
khn theo quy nh ca Th tng Chính ph bo m mt trong nhng iu kin sau:
1- Trc tip dy 02 bui/ngày ti các nhóm tr, lp mu giáo ghép t hai tui tr lên.
2- Trc tip dy tng cng ting Vit ti các nhóm tr, lp mu giáo có tr em là ngi dân tc thiu s.
Giáo viên mm non thuc i tng trên hàng tháng c h tr thêm mt khon bng tin là 450.000 ng/tháng. Thi
gian hng h tr tính theo s tháng dy thc t, nhng không quá 9 tháng/nm hc.

Tin h tr c tr cùng vi vic chi tr tin lng ca tháng và không dùng tính óng hng bo him xã hi, bo him y t
và bo him tht nghip.
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