UBND HUYỆN VỊ XUYÊN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vị Xuyên, ngày 21 tháng 11 năm 2017

Số: 220 /PGD
V/v rà soát cắt giảm, bổ sung các chế độ chính
sách đối với HS học kì II năm học 2017-2018

Kính gửi:
- Các trường trực thuộc;
- Các Trường THCS&THPT trong toàn huyện;
Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP, ngày 02/10/2015 của Chính phủ; Nghị
đinh số 116/2016/NĐ-CP, ngày 18/7/2016 của Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ
học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn; Nghị quyết số
22/2011/NQ-HĐND tỉnh; Nghị định số 57/2017/NĐ-CP, ngày 09/5/2017 của Chính
phủ; Quyết định số 239/2010/QĐ-TTg, Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg của Thủ
tướng Chính phủ;
Căn cứ vào điều kiện và tình hình thực tế học sinh hưởng các chế độ chính
sách trong học kỳ I tại các trường năm học 2017-2018 và chuẩn nghèo của các xã thị
trấn năm 2018. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện yêu cầu các trường trực thuộc
trong toàn huyện, đề nghị trường THCS&THPT Linh Hồ, Phương Tiến, Tùng Bá
thực hiện một số nội dung sau:
1. Các trường học chủ động phối hợp với UBND xã, thị trấn cập nhật quyết
định phê duyệt chuẩn nghèo mới năm 2018 tại các xã, thị trấn làm căn cứ để tham
mưu với UBND xã thành lập hội đồng kiểm tra, rà soát, cắt giảm, bổ sung danh sách
các chế độ chính sách học sinh được hưởng trong học kỳ II (từ tháng 01 đến tháng
5/2018) năm học 2017-2018.
2. Lập tờ trình và danh sách bổ sung, điều chỉnh giảm học sinh được hưởng các
chế độ chính sách (theo mẫu NĐ116, NĐ 57, mẫu HS nghèo hưởng theo NQ 22, NĐ
86, QĐ 60, 239 gửi kèm). (Yêu cầu danh sách lập đúng theo mẫu đã gửi). Gửi về
Phòng Giáo dục và Đào tạo duyệt xong trước ngày 20/12/2017 gồm một bản cứng có
dấu đỏ xác nhận của UBND xã + 6 bản sao in Quyết định và một bản mềm (trực
tuyến) nộp trực tiếp các đồng chí: Bậc Mầm non: Đ/c Lê Thị Thanh Huyền
(huyengdmnvx@gmail.com);

Bậc

tiểu

học:

Đ/c

Tăng

Xuân

Đức

(tangducvx@gmail.com)

;

Bậc

THCS:

Đ/c

Lục

Mạnh

(lucmanhcuong12061980@gmail.com).
Căn cứ nội dung trên, yêu cầu Hiệu trưởng các trường thực hiện./.

Nơi nhận:
- Lãnh đạo PGD;
- Như kính gửi;
- Website PGDĐT;
- Lưu: VT, CM THCS,TH, MN.

Cường

