UBND TỈNH GIA LAI
SỞ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1564/STC-QLNS

Gia Lai, ngày 04 tháng 6 năm 2021

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v hỗ trợ kinh phí cho các trường hợp
học sinh có hoàn cảnh khó khăn; học
sinh người dân tộc thiểu số ở địa bàn
vùng sâu, vùng xa để các em có thêm
điều kiện đi lại, ăn ở trong thời gian
tham gia kỳ thi.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện Chỉ thị số 9/CT-UBND ngày 08/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh V/v
tăng cường chỉ đạo Kỳ thi Tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo
dục nghề nghiệp năm 2021 tại tỉnh Gia Lai.
Ngày 31/5/2021, Sở Tài chính đã tổ chức cuộc họp với Sở Giáo dục và Đào tạo để
trao đổi, thống nhất hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí cho các trường hợp học sinh có
hoàn cảnh khó khăn; học sinh người dân tộc thiểu số ở địa bàn vùng sâu, vùng xa để các
em có thêm điều kiện đi lại, ăn ở trong thời gian tham gia kỳ thi Tốt nghiệp trung học
phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2021 tại tỉnh Gia Lai. Theo
đó, đề nghị các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện như sau:
1. Đối tượng học sinh được hỗ trợ:
a) Học sinh có hoàn cảnh khó khăn: Nghiên cứu vận dụng theo Điều 10 Nghị
định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 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 từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021, cụ thể:
+ Học sinh phổ thông mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn
về kinh tế.
+ Học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Thủ
tướng Chính phủ.
b) Học sinh là người dân tộc thiểu số: có hộ khẩu ở các địa bàn xã khu vực 3 và
thôn, buôn, làng đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của
Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu
vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020.
2. Nguồn kinh phí thực hiện:
a) Nguồn ngân sách nhà nước:
Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thống nhất với Thường trực Hội đồng
nhân dân cùng cấp xem xét, hỗ trợ kinh phí cho các đối tượng học sinh được hỗ trợ (nêu
tại mục 1) theo khả năng cân đối ngân sách của địa phương và quyết toán trong chi
thường xuyên sự nghiệp giáo dục – đào tạo.
b) Nguồn huy động hỗ trợ:
Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tăng cường vận động các tổ chức, cá
nhân hỗ trợ giúp đỡ các thí sinh là con em người dân tộc thiểu số, con em các gia đình
chính sách, hộ nghèo, học sinh ở vùng sâu, vùng xa có điều kiện tham dự kỳ thi, không
để học sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hay đi lại theo chỉ đạo
của Ủy ban nhân dân tỉnh tại điểm a Mục 8 Chỉ thị số 9/CT-UBND ngày 08/5/2021 và
thực hiện thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành.
3. Về quy trình thực hiện hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước:

a) Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố có văn bản giao nhiệm
vụ cho trường trung học phổ thông, trường trung học phổ thông dân tộc nội trú
(gọi chung là trường trung học phổ thông), Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và
giáo dục thường xuyên huyện thực hiện các công việc sau:
- Rà soát, lập danh sách học sinh có hoàn cảnh khó khăn; học sinh người dân tộc
thiểu số ở địa bàn các xã khu vực 3 và thôn, buôn, làng đặc biệt khó khăn trên địa bàn
huyện, thị xã, thành phố đang học lớp 12 tại trường có đăng ký dự thi tốt nghiệp trung
học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2021 tại tỉnh Gia Lai
(Danh sách học sinh lập phải nêu rõ: Họ và tên học sinh; ngày, tháng, năm sinh; Đối
tượng được hỗ trợ; Địa chỉ xã khu vực 3 và thôn, buôn, làng đặc biệt khó khăn).
- Căn cứ danh sách học sinh đã lập, từng trường trung học phổ thông, Trung tâm
giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên huyện lập dự toán kinh phí hỗ trợ tiền
đi lại, ăn ở trong thời gian tham gia dự thi để báo cáo Ủy ban nhân dân huyện, thị xã,
thành phố và Phòng Tài chính – Kế hoạch.
- Sau khi được Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố xem xét hỗ trợ kinh phí,
trường trung học phổ thông, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên
huyện có trách nhiệm cấp phát cụ thể cho từng học sinh theo danh sách đã lập (hoặc tổ
chức đưa đón học sinh đến điểm thi và chi trả tiền ăn ở trong thời gian học sinh tham
gia kỳ thi); Thực hiện việc quyết toán với ngân sách cấp huyện (thông qua Phòng Tài
chính - Kế hoạch).
- Đối với học sinh đang học lớp 12 có đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và tuyển
sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2021 tại tỉnh Gia Lai đang học tại trường trung
học phổ thông DTNT tỉnh và trường trung học phổ thông DTNT Đông Gia Lai cần lập
danh sách riêng (danh sách học sinh lập phải nêu rõ: Họ và tên học sinh; ngày, tháng,
năm sinh; đối tượng được hỗ trợ) gửi Ủy ban nhân dân và Phòng Tài chính - Kế hoạch
cấp huyện nơi học sinh đăng ký hộ khẩu để địa phương đó xem xét hỗ trợ kinh phí.
b) Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm:
- Căn cứ dự toán kinh phí hỗ trợ tiền đi lại, ăn ở của trường trung học phổ thông,
Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên huyện (kèm theo danh sách
học sinh đúng đối tượng) gửi Phòng Tài chính – Kế hoạch tính toán đề xuất Ủy ban
nhân dân huyện, thị xã, thành phố xem xét, quyết định hỗ trợ kinh phí từ ngân sách cấp
huyện cho trường trung học phổ thông, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục
thường xuyên huyện.
- Hướng dẫn các trường trung học phổ thông, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và
giáo dục thường xuyên sau khi nhận tiền chi trả cho học sinh, thực hiện việc thanh,
quyết toán với ngân sách cấp huyện theo đúng chế độ quy định.
Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện thị xã, thành phố chỉ đạo các trường trung
học phổ thông, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên huyện và
Phòng Tài chính - Kế hoạch triển khai, thực hiện. Quá trình triển khai thực hiện nếu có
vướng mắc kịp thời phản ánh về Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo để xem xét,
hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
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- Kho bạc Nhà nước Gia Lai;
- Giám đốc, các PGĐ Sở;
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