UBND TỈNH GIA LAI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:82/SGDĐT-KHTC

Gia Lai, ngày 18 tháng 01 năm 2021

V/v báo cáo số lượng học sinh
được hỗ trợ gạo theo Nghị định số
116/2016/NĐ-CP học kỳ II năm học
2020-2021

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Các trường THPT trực thuộc Sở.
Để tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ gạo của Chính phủ cho các đối tượng
học sinh trong học kỳ II năm học 2020-2021 đảm bảo kịp thời, Sở Giáo dục và
Đào tạo đề nghị các đơn vị căn cứ Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016
của Chính phủ về việc Quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở
xã, thôn đặc biệt khó khăn; Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016
của HĐND tỉnh hướng dẫn một số điều của Nghị định số 116/2016/NĐ-CP để lập
báo cáo thống kê đối tượng học sinh được hỗ trợ cụ thể như sau:
Các Phòng Giáo dục và Đào tạo báo cáo theo biểu mẫu số 01 gửi kèm.
Các trường THPT trực thuộc báo cáo theo biểu số 02 và số 03 gửi kèm.
Thời gian gửi báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo qua Phòng Kế hoạch - Tài
chính bằng văn bản trước ngày 23/01/2021, đồng thời gửi File mềm qua địa chỉ
email: huephamduc@gmail.com để tổng hợp
Đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện báo cáo theo đúng nội dung và
thời gian nêu trên để Sở tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như trên;
- UBND các huyện, thị xã,
thành phố (phối hợp);
- Lưu: VT, KHTC.

Lê Duy Định

