UBND HUYỆN KRÔNG PA
PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 369 /GD&ĐT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Krông Pa, ngày 20 tháng 7 năm 2021

V/v: rà soát báo cáo chế độ, chính sách còn
hiệu lực do Trung ương ban hành đối với các
xã khu vực II, III biến động giảm khu vực; các
thôn làng ĐBKK thuộc xã khu vực II đã ra khỏi
danh sách được phê duyệt giai đoạn 2021-2025.

Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị trường MN, TH, THCS thuộc các
xã (Chư Gu, Uar, Ia Mlah, Phú Cần và Thị trấn Phú túc).

Thực hiện văn bản số 968/UBND - VX ngày 19/7/2021 của UBND Krông Pa về
việc rà soát báo cáo chế độ, chính sách còn hiệu lực do Trung ương ban hành đối với
các xã khu vực II, III biến động giảm khu vực; các thôn làng ĐBKK thuộc xã khu vực II
đã ra khỏi danh sách được phê duyệt giai đoạn 2021-2025;
Để có số liệu chính xác, kịp thời báo cáo UBND huyện. Phòng Giáo dục – Đào
tạo yêu cầu lãnh đạo các đơn vị trường thực hiện một số nội dung sau:
1. Rà soát cụ thể từng chính sách; số lượng đối tượng thụ hưởng; kinh phí; những
khó khăn, vướng mắc có liên quan và đề xuất giải pháp thực hiện đến ngày 31/12/2021
(có biểu mẫu đính kèm theo). Gồm các thôn, làng và xã theo các Quyết định sau (có
đính kèm Quyết định):
- Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021của Thủ tướng Chính phủ về phê
duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc
thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.
- Quyết định 433/QĐ-UBDT ngày 18/6/2021 Bộ trưởng Ủy ban Dân tộc Quyết
định phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và
miền núi giai đoạn 2021 – 2025.
Ghi chú: Các xã, thôn ĐBKK giai đoạn 2016-2020 gồm (Chư Gu, Uar), các
thôn, buôn (Buôn Tang, Bluk, Thim, Mlah thuộc xã Phú Cần; Buôn Dù, Ơi Yik, Ơi Đăk,

Chính Đơn 1, Chính Đơn 2 thuộc xã Ia Mlah; TDP 5, TDP 11, TDT 13 thuộc Thị trấn
Phú túc).
2. Nộp báo cáo có dấu đỏ và gửi bản mềm về Phòng Giáo dục – Đào tạo qua địa
chỉ mail hanhtran85kt@gmail.com chậm nhất là ngày 21/7/2021.
3. Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm hoàn toàn thông tin và thời gian báo
cáo.
Nhận được công văn này, Phòng Giáo dục – Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các
đơn vị trường nghiêm túc triển khai thực hiện.
Nơi nhận:
- Như kính gửi (t/hiện);
- Lãnh đạo PGD&ĐT (t/dõi);
- Lưu VT-TC.

Nguyễn Văn Vĩnh

