
      ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

      TỈNH BÌNH THUẬN     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:    3591  /UBND-KGVX                 Bình Thuận, ngày  15 tháng  9 năm 2017 

V/v triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 20/2017/NQ-

HĐND ngày 17/7/2017 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh. 

 

                                 Kính gửi: 

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Ban Dân tộc tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Căn cứ Nghị định 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; 

Căn cứ Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về Quy định khoảng cách và địa bàn xác định học sinh không thể 

đi đến trường và trở về nhà trong ngày được hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở và hỗ trợ 

gạo trên địa bàn tỉnh; 

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 1882/SGDĐT-

KHTC ngày 23/8/2017; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị 

quyết số 20/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh  như 

sau: 

1. Về đối tượng thu hưởng chính sách và khoảng cách, địa bàn xác định 

học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày được hỗ trợ tiền ăn, 

tiền nhà ở và hỗ trợ gạo trên địa bàn tỉnh đã được quy định cụ thể tại Nghị định 

số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ và Nghị quyết số 

20/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh.  

Đối với các nội dung không quy định tại Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND 

ngày 17/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh thì thực hiện theo quy định tại Nghị 

định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ và các văn bản pháp luật 

khác có liên quan. 

2. Về Danh mục địa bàn khu vực III; xã khu vực II vùng dân tộc và miền 

núi; thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi; xã đặc biệt khó khăn vùng 

bãi ngang ven biển và hải đảo để thực hiện các chế độ cho học sinh theo quy 

định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ và Nghị 

quyết số 20/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh: Thực 
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hiện theo các Quyết định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ (Có danh mục chi 

tiết đính kèm). 

3. Tổ chức thực hiện: 

3.1. Giao Chủ tịch UBND cấp huyện: 

- Chỉ đạo UBND cấp xã phối hợp với các trường học tại địa phương để 

thực hiện xác nhận đối tượng theo quy định tại Khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số 

20/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh để học sinh 

được hưởng chính sách theo quy định.  

- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Mặt trận và các Đoàn 

thể tại địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến đầy đủ nội dung Nghị định số 

116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ, Nghị quyết số 20/2017/NQ-

HĐND ngày 17/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Công văn này để phụ 

huynh học sinh, học sinh biết, làm thủ tục hưởng chính sách theo quy định.  

3.2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì kiểm tra, giám sát việc thực hiện 

Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ và Nghị quyết số 

20/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn 

tỉnh.  

3.3. Giao Ban dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo 

hàng năm rà soát Danh mục địa bàn khu vực III; xã khu vực II vùng dân tộc và 

miền núi; thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi; xã đặc biệt khó khăn 

vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, nếu có thay đổi thì phải kịp thời báo cáo Ủy 

ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 4; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh; 

- Sở Tài chính; 

- Mặt trận và các Đoàn thể tỉnh; 

- Lưu: VT, KGVX. Bích.  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Hai 
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