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THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Đặng Ngọc Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh
tại cuộc họp giải quyết vướng mắc 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 trên địa bàn tỉnh
Ngày 17/10/2019, đồng chí Đặng Ngọc Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh
chủ trì cuộc họp giải quyết vướng mắc 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 trên địa
bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp có đại diện các sở, ngành: Tài chính, Tư pháp, Giáo
dục và Đào tạo, Nội vụ; Ban Dân tộc – HĐND tỉnh; Ban Dân tộc tỉnh, Văn
phòng UBND tỉnh, lãnh đạo UBND các huyện miền núi.
Sau khi nghe lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo vướng mắc 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 trên địa bàn tỉnh và ý kiến tham gia, góp ý của
các thành viên dự họp, đồng chí Đặng Ngọc Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh
kết luận như sau:
1. Về cơ bản, số lượng đối tượng và địa bàn để xác định học sinh không
thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày trên địa bàn tỉnh phải đảm bảo được
hỗ trợ theo đúng quy định tại Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của
Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND ngày 30/9/2016 của
HĐND tỉnh. Trước mắt để không gián đoạn, tạo điều kiện cho học sinh đi học
đầy đủ, tiếp tục thực hiện hỗ trợ cho học sinh đủ điều kiện được hưởng chính
theo quy định như năm học 2018-2019 theo Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND
ngày 06/11/2018 của UBND tỉnh (cho đến khi ban hành Quyết định mới thay
thế).
2. UBND các huyện miền núi có trách nhiệm khẩn trương rà soát, xác
định khoảng cách và địa bàn có địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn làm
căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày để
điều chỉnh bổ sung hoặc loại bỏ các thôn, tổ dân phố không còn đủ điều kiện
được hưởng chính sách ra khỏi danh mục theo đúng quy định; trong quá trình rà
soát cần đảm bảo nguyên tắc sau:
Học sinh tại các thôn đặc biệt khó khăn đã được hưởng hỗ trợ trước khi
ban hành Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh phải
được giữ nguyên (ghi rõ tên thôn cũ, mới).

Hoàn thành nhiệm vụ trước ngày 30/10/2019, báo cáo Sở Giáo dục và
Đào tạo tham mưu trình UBND tỉnh để lấy ý kiến Thường trực HĐND tỉnh
trước khi ban hành.
3. Giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND các huyện miền núi
và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, tổng hợp, điều chỉnh danh
sách các thôn, xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn
tỉnh; báo cáo cấp có thẩm quyền để trình Trung ương xác định thôn, xã đặc biệt
khó khăn phù hợp thực tế để làm cơ sở tính toán xác định khoảng cách từ nhà
đến trường để hỗ trợ học sinh khó khăn theo đúng quy định.
Nay thông báo kết luận và chỉ đạo của đồng chí Đặng Ngọc Dũng – Phó
Chủ tịch UBND tỉnh để các sở, ban ngành, UBND các huyện miền núi triển khai
thực hiện./.
Nơi nhận:
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ban Dân tộc, HĐND tỉnh;
- Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính,
Tư pháp, Nội vụ;
- Ban Dân tộc tỉnh;
- UBND các huyện miền núi;
- VPUB: CVP, PCVP(KGVX), KT, CBTH;
- Lưu: VT, KGVXbthm381
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