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            Cẩm Xuyên, ngày       tháng 11 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc phê duyệt danh sách học sinh 

được hỗ trợ tiền ăn trưa, miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, 

chính sách đối với người khuyết tật học kỳ 1 năm học 2022-2023  

 

      UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;Luật sửa 

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 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy 

định chính sách phát triển giáo dục mầm non; 
Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/08/2021 về cơ chế thu, quản lý 

học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách 

miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập năm học 2021-2022; 

 Căn cứ Thông tư liên tịch số: 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC 

ngày 31/12/2013 của Bộ GD-ĐT - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - Bộ Tài 

chính, Quy định chính sách đối với người khuyết tật. 

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

762/TTr-PGD&ĐT ngày 09/11/2022, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt danh sách học sinh  được hỗ trợ tiền ăn trưa, miễn, giảm 

học phí, hỗ trợ chi phí học tập, chính sách đối với người khuyết tật học kỳ 1 năm 

học 2022-2023. 

Số học sinh được hưởng chế độ: 2.172 em 

Số tiền: 1.025.858.000,đ  

Bằng chữ: Một tỷ không trăm hai mươi lăm triệu tám trăm năm mươi tám 

nghìn đồng chẵn. 

(Có danh sách tổng hợp và chi tiết kèm theo). 

Điều 2. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch cân đối kinh phí cấp bổ sung theo 

danh sách đề nghị tại Điều 1. 



Các đơn vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thanh, quyết toán và sử dụng 

kinh phí đúng mục đích, theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng: Giáo dục 

và Đào tạo, Tài chính - Kế hoạch; Hiệu trưởng các trường Mầm non, các em học 

sinh có danh sách tại Điều 1 và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

   Nơi nhận:  

   - Như Điều 3; 

   - Sở Tài chính; 

   - Sở GD&ĐT tỉnh Hà Tĩnh; 

   - Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

   - Lưu: VT, GDĐT.  

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

                    Phạm Văn Thắng 
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