
UY BAN NUAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
TINH GIA LAI Dc 1p  - Tir do - Hanh phüc 

So /(t2D /UBND-KGVX Gia Lai, ngayd'l tháng ' nàm 2019 
V/v cAp gao  H9c k' I nAm hçc 
20 19-2020 cho h9c sinh theo 

Nghj djnh so I 16/2016fND-CP. 

KInh gri: 
-S&GiáodicvàDàotao; 
- Ciic Dr ti-Et Nba nuâc Khu virc Bäc Tây Nguyen; 
- UBND các huyn, thj x, thành phô. 

Can ci'r Quyt djnh s I 360/QD-BTC ngày 08/8/2019 cüa B trithng B Tài 
chInh ye vic xuât go di tr quôc gia h trçl h9c sinh näm hçc 2019-2020; Quyt 
djnh so 456/QD-TCDT ngày 12/8/2019 cüa lông ciic Di.r trct Nhà nuâc ye vic xut 
gto dir trtt quôc gia h trcl bce sinh Hçc kS'  I näm hc 2019-2020, theo do tinh Gia 
Lai dircic cap go cüa Hçc k' I näm hc 2019-2020 là 672.000kg; d cAp phát go 
cho hçc sinh kjp th?yi, dung dôi tuqng, dung tiéu chuân, IJBND tinh chi do: 

I. V cMi tuçmg và thu t1c ho so xét cap gao: 

Thirc hin theo quy djnh ti Nghj djnh s 1 16/2016/ND-CP ngày 18/7/20 16 
cüa ChInh phü ye chInh sách h trçl hc sinh và tru&ng phô thông a xâ, thôn dc bit 
khó khän và Nghj quyêt so 37/20161NQ-HDND ngày 08/12/2016 cña HDND tinh 
Gia Lai ye vic quy djnh khoãng cách và dja bàn dé xác djnh hc sinh không the di 
den tnrng và trâ ye nhà trong ngày; t) I khoán kinh phi phc vi nâu an cho hpc 
sinh a các tn.r0ng hc trên dja bàn tinh theo Nghj djnh so 116/201 6/ND-CP ngày 
18/7/20 16 cüa ChInh phü. 

2. Vê t chüc giao then gao: 

- Giao Sâ Giáo dic và Dào tao  chü trI, phi hcp vâi Cic Dr tri Nhà nuâc 
Khu vrc Bãc Tây Nguyen, UBND các huyn, thj xâ, thành phô trién khai vic cap 
go cho hçc sinh. UBND huyn, thj xã, thành phô chi dto, phân cong don vj chuyên 
mon cüa huyn cO trách nhim tiêp nhn go tr Ciic Du trü Nha ni.râc Khu vrc Bac 
lay Nguyen dé cap cho hc sinh các tm&ng kjp thai, dCing quy djnh. 

- Trong qua trInh thirc hin, tru&ng hçip s Iung go dja phucing phân b& tip 
nhn cao han so vài quyêt djnh cüa Tong ciic Dr trU Nhà nixOc thI cap theo so h.rqng 
Tng ciic Dr trü Nhà nuac dã quyêt djnh, dông thai Sâ Giáo diic và Dào tao  tong 
hçp, kim tra s lieu, báo cáo UBND tinh d dê nghj B Tài chInh, Tong ciic Du trCr 
Nhà nuâc cap bô sung, dam báo phU hqp vâi thai gian Hc kS'  I cüa näm hoc. 

- Kinh phi 4n chuyn, giao nhn go dn trung tam huyn, thj xâ do Tng ci1c 
Dr tr€i Nhã nuOc chi trá; kinh phi 4n chuyen, giao nhan go tr trung tam huyn, thj 



xa dn cac tnthng thuc huyn do ngãn sach cp huyn chi trã; kinh phi vn chuyn, 
giao nh.n go tr trung tam huyn, thj xA den các truâng THPT tr%rc thuc Sâ Giáo 
diic và Dào to do trithng chi trâ. 

- Ciic Dir tn) Nba nuOc Khu virc Bc ay Nguyen thông nhât vri các huyn, 
thj xA, thãnh phô, các tnrmg trirc thuc Sâ Giáo dic và Dào to ye thii gian, so 
luçing vn chuyên, dja diem giao nhn go a trng dja phuang, tnthng bce; huàng 
d.n 1tp các thU tic ho sa, chtrng tir giao nhn go theo quy djnh; vic cap phát go 
phãi dam báo yêu câu ye so h.rçing, chat luçing và hoàn thành truâc ngày 30/11/2019. 

3. Sâ Giáo diic và Dào tao, UBND các huyn, thj xà, thành ph chi do, t 
chüc giám sat, kiêm tra vic cap ho trçY go cho hc sinh dam bâo dUng dôi fl.rçlng, 
dUng lieu chuân; tuyt dôi không dtrçic dê xây ra sai sot, tiêu circ. Qua trInh kim tra, 
giám sat, nêu phát hin sai ph.m, tiêu crc thI kjp thai xU 1 nghiêm theo quy djnh. 

UBND tinh yêu cu các S&, ngãnh, dan vj, UBND các huyn, thj xA, thành 
phô, các dun vj lien quan kjp thai to chirc thirc hin./. 

Ncri nhn: 
- Nhu trén; 
- ChCi tjch, các PCT.UBND tinh; 
- CVP, các PVP.UBND tinh; 
- LLru VT,KGVX. 
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