
HỘI ĐỎNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH SƠN LA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 75/2018/NQ-HĐND Sơn La, ngày 04 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
về mức hỗ trợ một số nội dung quy định tại Thông tư số 43/2017/TT-BTC 
ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự 
nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 

trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 
KHOÁ XIV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐÈ LẦN THỨ HAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày năm 2015; Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Ngân sách Nhà nước năm 
2015; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định 
chi tiết thỉ hành một sổ điều của Luật Ngân sách Nhà nước; Thông tư số 
43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chỉnh quy định quản ỉỷ và sử 
dụng kỉnh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng 
nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;

Xét Tờ trình sổ 134/TTr-UBND ngày 22/3/20ỉ 8 của UBND tỉnh về việc đề 
nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về mức hỗ trợ một so nội dung quy định 
tại Thông tư sổ 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính; Báo cảo thẩm 
tra số 254/BC-VHXH ngày 30/3/2018 của Ban Văn hỏa - Xã hội của HĐND tỉnh 
và ỷ  kiến thảo luận tại kỳ họp;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ một số nội dung quy định tại Thông tư số 
43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử 
dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng 
nông thôn mói trên địa bàn tình giai đoạn 2016 - 2020, như sau:

1. Quy định cụ thể Điểm b, Khoản 2, Điều 24: Đối với các lớp học phổ 
cập, xóa mù chữ ban đêm, ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí chi thắp sáng ban 
đêm, chi mua sổ sách theo dõi quá trình học tập, sách giáo khoa dùng chung. 
Mức hỗ trợ cụ thể:



- Hỗ trợ chi phí thắp sáng đối với lớp học phổ cập ban đêm, xóa mù chữ 
mức chi 40.000 đồng/lớp/tháng, hỗ trợ theo thời gian thực học.

- Hỗ trợ chi mua sổ sách theo dõi quá trình học tập: Phòng Giáo dục - Đào 
tạo, mức chi: 300.000 đồng/năm; Trường học, mức chi: 200.000 đồng/năm.

- Nhà nước trang bị sách giáo khoa cho giáo viên, học sinh của các lớp 
xóa mù chữ mượn để phục vụ học tập.

2. Quy định cụ thể khoản 3, điều 24: Chi tuyên truyền, huy động người 
mù chữ, tái mù chữ đến lớp xóa mù chữ. Mức chi: Hỗ trợ người tham gia hoạt 
động tuyên truyền, huy động người mù chữ, tái mù chữ trong độ tuổi 15 - 60 đến 
lớp xóa mù, mức chi là 40.000 đồng/học viên đến lớp và hoàn thành chương 
trĩnh khóa học.

3. Quy định cụ thể khoản 4, điều 26: Chi thù lao cộng tác viên tại xã, 
phường, thị trấn tham gia các hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện 
tình ừạng dinh dưỡng trẻ em và các hoạt động y tế khác. Mức chi: Mức hỗ ừợ 
0,3 mức lương cơ sở/tháng/cộng tác viên (hệ so phụ cấp đã bao gồm cả 3% bảo 
hiểm y  tế).

Điều 2. Đối với những đối tượng đang hưởng chính sách khác theo 
quy định, nếu trùng với chính sách quy định tại nghị quyết này thì chỉ được 
hưởng chính sách theo một mức cao nhất.

Điều 3. Tổ chửc thưc hiên
- •  •

1. UBND tỉnh tổ chức thực hiện nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, tổ đại biểu HĐND, các đại 
biểu HĐND tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khoá XIV, kỳ họp chuyên đề lần thứ hai 
thông qua ngày 04 tháng 4 năm 2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 14 tháng 4 
năm 2018./.

Nơi nhận: CHỦ TỊCH_ ..............  •
- Uỳ ban Thường vụ Quốc hội; Chính phủ;
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- Đoàn Đại biểu Quốc hội tinh; đại biểu HĐND tình; a  £
- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tinh; Hoàng Văn Chat
- Các Sờ, ban, ngành, đoàn thể; TT các huyện uỷ, thành uỷ;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo, cv VP Tình uỷ,VP HĐND; UBND tinh;
- Trung tâm Thông tin tinh; Trung tâm Lưu trữ tinh;
- TT Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn;
- Lưu VT, Hương./ ^ 5 ,


