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Kính gửi:    

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố; 

- Hiệu Trưởng các trường THPT, Phổ thông nhiều cấp học. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Lắk về đề nghị của Cục Dự 

Nhà nước Nam Tây Nguyên, Bắc Tây Nguyên trong việc thực hiện cấp gạo hỗ trợ 

cho học sinh theo Nghị định 116/2016 của Chính phủ, ngày 10/9/2021 Sở Giáo dục 

và đào tạo có Công văn số 1348/SGDĐT-KHTC, 1347/SGDĐT-KHTC gửi các đơn 

vị để triển khai thực hiện, báo cáo kết quả về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 

08/10/2021 để tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt, tiến hành cấp 

phát hỗ trợ.  

Trong quá trình triển khai thực hiện, do có sự thay đổi quyết định của Ủy ban 

Dân tộc, một số đơn vị gặp khó khăn, vướng mắc, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng 

dẫn các đơn vị một số nội dung sau:  

 1. Về việc thu nhận hồ sơ của học sinh:  

 Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, một số đơn vị học sinh chưa đến trường 

học. Vì vậy, để có số liệu báo cáo đề nghị các đơn vị có thể thu nhận hồ sơ liên 

quan của học sinh (sổ hộ khẩu, Sổ hộ nghèo, đơn đề nghị…) theo hình thức gián 

tiếp bằng hình ảnh gửi Mail, Zalo... Sau khi học sinh đến trường sẽ yêu cầu bổ sung 

bản giấy và các minh chứng, kiểm tra tính hợp lệ và lưu tại đơn vị phục vụ cho việc 

thực hiện, quyết toán, thanh tra kiểm tra. 

 2. Về "số định danh cá nhân"  

 Hiện nay một số địa phương đã sử dụng "số định danh cá nhân" để thay thế 

hộ khẩu của người dân, các đơn vị có thể sử dụng dữ liệu này có sự xác nhận của 

cơ quan có thẩm quyền (công an xã, thị trấn…) để thay thế Sổ hộ khẩu khi xét hồ 

sơ cho học sinh. 

 3. Đối với hộ khẩu thường trú của học sinh thuộc xã Khu vực I, II, hoặc 

Khu vực III, thôn buôn đặc biệt khó khăn 

Theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc Phê duyệt danh dách các xã khu vực III, khu vực II, Khu vực I thuộc vùng 

V/v Hướng dẫn một số nội dung liên 

quan đến xét hồ sơ học sinh được hỗ 

trợ theo NĐ 116/2016/NĐ-CP của 

Chính phủ. 
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đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; trong đó quy định các 

xã thuộc khu vực I, II, III. 

Theo Quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 (thay thế Quyết định 

433/QĐ-UBDT ngày 18/6/2021) của Ủy ban Dân tộc về việc Phê duyệt danh sách 

thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-

2025; trong đó chi tiết đến thôn buôn đặc biệt khó khăn của các xã Khu vực I, II, III 

(Quyết định 612 gửi kèm theo). 

Liên quan nội dung này, một số đơn vị có sự nhầm lẫn về sự chồng lấn của 2 

Quyết định về xã Khu vực III, vậy các đơn vị thực hiện như sau: 

 - Nếu hộ khẩu thuộc xã Khu vực III thì xét cho toàn xã. 

 - Nếu xã thuộc Khu vực I hoặc Khu vực II thì chỉ xét đến thôn buôn đặc biệt 

khó khăn. 

4. Về số tháng đề nghị hỗ trợ  

Theo Điều 5, Nghị định 116/2016, số tháng học sinh được hưởng là không 

quá 9 tháng/1 năm học/1 học sinh. Tuy nhiên do dịch bệnh, hiện nay một số trường 

dạy học trực tuyến, học sinh chưa đến trường. Việc xem xét cụ thể số tháng được 

hỗ trợ để phù hợp với thực tế, bảo đảm theo đúng quy định, Sở Giáo dục và Đào 

tạo sẽ xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh và triển khai thực hiện trong thời gian tới. 

Số liệu báo cáo, trình UBND tỉnh phê duyệt quyết định đầu năm học 2021 – 2022 

là 9 tháng/1 năm học/ 1 học sinh. 

5. Đối với các nội dung khác liên quan đến xét duyệt hồ sơ 

Các đơn vị triển khai thực hiện theo đúng quy định của Nghị định 116/2016 

của Chính phủ và Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 11/10/2017 của HĐND 

tỉnh Quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi 

đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho 

học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh. 

Nhận được công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị triển 

khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc, các P. Giám đốc; 

- Lưu: VT, KHTC.                                                  
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

     

 

Phạm Đăng Khoa 
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