
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN BẢO LÂM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 152/UBND-VP Bảo Lâm, ngày 31 tháng 01 năm 2023 

V/v thực hiện các chế độ chính 

sách đối với học sinh  

 

 

 Kính gửi:  Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Lâm. 

 

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC 

ngày 31 tháng12 năm 2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, thông tư 

liên tịch quy định chính sách đối với người khuyết tật; 

Căn cứ Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 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 định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ 
em mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người; 

Căn cứ Nghị định 105/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc quy định chính sách hỗ trợ phát triền giáo dục Mầm 
non; 

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của 

Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc 
hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí 
học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. 

Để triển khai thực hiện chế độ chính sách học sinh đạt hiệu quả, đúng các 

thủ tục quy định hiện hành, đáp ứng được yêu cầu trong công tác giám sát, chỉ 

đạo, điều hành, kiểm tra; Chủ tịch UBND huyện yêu cầu phòng Giáo dục và 

Đào tạo huyện thực hiện một số nhiệm vụ tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP; 

Nghị định số 116/2016/NĐ-CP, Nghị định số 105/2020/NĐ-CP; Nghị định số 

57/2017/NĐ-CP; Thông tư liên tịch 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH, trong 

5 năm từ năm học 2018 - 2019 đến năm học 2022 – 2023 như sau: 

Xây dựng kế hoạch chi tiết và thành lập Đoàn để thực hiện việc kiểm tra 

từng trường, từng điểm trường về các chế độ chính sách của học sinh theo quy 

định. Kiểm tra công tác ăn bán học sinh (Hồ sơ sổ sách mua bán thực phẩm, lưu 

kho, lưu mẫu, chấm cơm...). Kiểm tra quy trình mua sách giáo khoa của các cấp 

học. Thời gian kiểm tra 5 năm từ năm học 2018 - 2019 đến năm học 2022 - 

2023. 

Qua kiểm tra theo dõi, nắm tình hình từ giáo viên chủ nhiệm, nhân viên 

cấp dưỡng, từ người dân, phụ huynh học sinh về việc chi trả chế độ chính sách 
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học sinh, công tác ăn bán trú của các trường, từ đó có cơ sở kiểm tra, thanh tra 

kịp thời với những trường hợp vi phạm, những vướng mắc về chi trả chế độ 

chính sách học sinh. 

UBND huyện yêu cầu phòng Giáo dục và Đào tạo huyện nghiêm túc triển 

khai, thực hiện những nội dung trên. Báo cáo kết quả kiểm tra (theo đề cương 
gửi kèm) gửi về UBND huyện (qua văn phòng HĐND&UBND) trước ngày 28    

tháng 02 năm 2023. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, cần trao đổi liên hệ 

UBND huyện qua văn phòng HĐND&UBND, điện thoại: 0973489888 (đ/c Vũ 

Mạnh Cường) để phối hợp giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT HU; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Văn phòng UBND huyện: CVP, PCVP; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Mã Gia Hãnh 
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