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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt bổ sung và đưa ra khỏi danh sách học sinh xã vùng III, thôn 

đặc biệt khó khăn được hưởng hỗ trợ theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 

18/7/2016 của Chính phủ học kì 2, năm học 2021-2022 

  

 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sử đổi, 

bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định 

chính sách hỗ trợ học sinh, trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn; 

Căn cứ Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND ngày 11/9/2017 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc quy định khoảng cách, địa bàn xác định học sinh không thể đi 

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

cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có tổ chức nấu 

ăn tập trung cho học sinh là đối tượng được hưởng chính sách theo quy định tại 

Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định 

chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn;  

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

về việc 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 2021-2025; Quyết định số 612/QĐ-UBDT 

ngày 16/9/2021 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; Quyết định 

số 2249/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt 

Danh sách địa bàn học sinh được hưởng chính sách bán trú theo quy định tại Nghị 

định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

năm học 2021-2022; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tại Tờ trình số 

17/TTr-PGDĐT ngày 25/3/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt bổ sung và đưa ra khỏi danh sách học sinh xã vùng III, 

thôn đặc biệt khó khăn được hưởng hỗ trợ theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP 

ngày 18/7/2016 học kì 2, năm học 2021-2022, cụ thể như sau: 

1. Phê duyệt bổ sung học sinh Nguyễn Mạnh Huy, sinh ngày 23/8/2008, học 

sinh lớp 8B, Trường PTDTBTTHCS xã Hữu Kiên, hộ khẩu thường trú: thôn Thằm 
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Nà, xã Hữu Kiên, huyện Chi Lăng được hưởng hỗ trợ theo Nghị định số 

116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 học kì 2, năm học 2021-2022. 

2. Đưa ra khỏi danh sách thụ hưởng chế độ hỗ trợ theo Nghị định số 

116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 đối với 03 học sinh đã được phê duyệt tại Quyết 

định số 5659/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 của UBND huyện Chi Lăng, gồm: 

- Học sinh Lăng Như Ngọc, sinh ngày 29/9/2010, học sinh lớp 6A, Trường 

THCS xã Chiến Thắng, hộ khẩu thường trú: thôn Nà Hà, xã Chiến Thắng, huyện 

Chi Lăng do chuyển đi học tại Trung tâm TDTT tỉnh Lạng Sơn. 

- Học sinh Nông Thị Mỹ Dung, sinh ngày 14/5/2014, học sinh lớp 2A, 

Trường Tiểu học xã Bằng Hữu, hộ khẩu thường trú: thôn Kéo Phị, xã Bằng Hữu, 

huyện Chi Lăng do chuyển đi theo gia đình về Lai Châu. 

- Học sinh Vi Phương Thủy, sinh ngày 21/4/2007, học sinh lớp 9, Trường 

TH&THCS xã Lâm Sơn, hộ khẩu thường trú: thôn Hà Nam, xã Lâm Sơn, huyện 

Chi Lăng do chuyển đi theo gia đình về Bắc Giang. 

 Điều 2. Học sinh được phê duyệt bổ sung được hưởng các chế độ chính sách 

theo khoản 1, Điều 5 Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính 

phủ trong học kì 2, năm học 2021-2022. Đối với các học sinh đưa ra khỏi danh 

sách tại khoản 2, Điều 1 Quyết định này không được hưởng các chính sách hỗ hợ 

theo quy định trong học kì 2 năm học 2021-2022. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng phòng Giáo dục 

và Đào tạo; Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch, Hiệu trưởng các đơn vị trường và 

các học sinh có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 

Nơi nhận:                                                                                
- Như Điều 3 (t/h); 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, GDĐT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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