UBND TỈNH GIA LAI
SỞ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1615/STC-QLNS
V/v đối tượng học sinh là người dân
tộc thiểu số được hỗ trợ kinh phí
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

Gia Lai, ngày 09 tháng 6 năm 2021

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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 04/6/2021, Sở Tài chính đã có văn bản số 1564/STC-QLNS 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. Theo đó, tại điểm b, Mục 1 có nêu đối tượng học sinh được hỗ trợ: “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”.
Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày
04/6/2021 V/v 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 – 2015 thay thế Quyết định
số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ V/v 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.
Do đó, Sở Tài chính đính chính lại điểm b, Mục 1 Công văn số 1564/STC-QLNS
ngày 04/6/2021 như sau: “b) Học sinh là người dân tộc thiểu số: có hộ khẩu ở các địa
bàn xã khu vực III theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 V/v 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 – 2015”.
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./.
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