
     UBND TỈNH LÀO CAI         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Số:         /BC-SGD&ĐT            Lào Cai, ngày        tháng  02  năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả rà soát, đánh giá tác động về chính sách hỗ trợ tiền ăn
cho trẻ em, học sinh bán trú ở xã khu vực II và III đạt chuẩn nông thôn mới

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai.

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 20/12/2022 của UBND tỉnh Lào Cai
một số giải pháp chủ yêu chỉ đạo, điều hành thực hiện phát triển kinh tế- xã hội và

dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, Công văn số 95/VPUBND-VX ngày

02/02/2023 của Văn phòng UBND tỉnh, trong đó, UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và

Đào tạo thực hiện rà soát, đánh giá tác động về chính sách hỗ trợ tiền ăn cho  học
sinh bán trú ở xã khu vực  III đạt chuẩn nông thôn mới, căn cứ báo cáo của UBND
huyện, thị xã, thành phố và các cơ sở giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo và

đề nghị UBND tỉnh như sau:

I. Khái quát tình hình chung

Toàn tỉnh có 612 trường, 8.197 lớp với 229.503 học sinh (so với năm học
2021-2022 tăng 3.817 học sinh), chia ra: Mầm non 197 trường, 2.358 nhóm/lớp,
57.397 trẻ; Tiểu học 182 trường, 3.423 lớp, 86.094 học sinh (giảm 77 lớp, tăng 750
học sinh); THCS 187 trường, 1.745 lớp, 59.287 học sinh (tăng 29 lớp, 1.164 học
sinh); THPT 36 trường, 572 lớp, 22.660 học sinh (tăng 19 lớp, 1.113 học sinh);
Trung tâm GDNN&GDTX 10 trung tâm, 99 lớp, 4.065 học viên (tăng 5 lớp, 808
học viên); 21 cơ sở giáo dục nghề nghiệp có quy mô đào tạo bình quân 13.000
người/năm, trong đó: trình độ cao đẳng, trung cấp: 2700 người, đào tạo sơ cấp và

bồi dưỡng thường xuyên 10.300 người; 100% xã, phường, thị trấn có TTHTCĐ.

II. Nội dung chính sách hỗ trợ cho học sinh theo Nghị quyết số

09/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh về việc tiếp tục hỗ trợ cho
học sinh các xã khu vực II, khu vực III hoàn thành nông thôn mới năm học
2022-2023 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

1. Chính sách hỗ trợ đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn học tại
trường THPT chuyên

1.1. Đối tượng, phạm vi áp dụng

a)  Học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo;

b) Học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa;

c) Học sinh có bố mẹ hộ khẩu thường trú tại các thôn, xã thuộc vùng có điều
kiện KT-XH đặc biệt khó khăn (xã khu vực III, thôn vùng 3 thuộc xã khu vực II);

d) Học sinh là người dân tộc thiểu số (trừ học sinh có hộ khẩu các phường ở
thành phố Lào Cai).



1.2. Mức hỗ trợ

a) Đối với học sinh thuộc đối tượng trên nhưng nhà ở xa trường, phải ở tại
trường (không đi đến trường và trở về trong ngày) mức hỗ trợ bằng 100% mức
lương cơ sở/học sinh/tháng;

b) Đối tượng còn lại (là học sinh thuộc đối tượng trên nhưng đi về trong ngày)

mức hỗ trợ bằng 80% mức lương cơ sở/học sinh/tháng.

 1.3. Thời gian hưởng không quá 09 tháng/năm học.

2. Hỗ trợ tiền ăn cho học sinh bán trú

2.1. Đối tượng được hỗ trợ: Học sinh do nhà ở xa trường khoảng cách từ 4 km
trở lên đối với học sinh tiểu học, từ 07 km trở lên đối với học sinh trung học cơ sở

và từ 10 km đối với học sinh THPT hoặc địa hình cách trở, giao thông đi lại khó

khăn, không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày phải ở bán trú, bao gồm:

a) Học sinh Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông mà bản thân, bố,
mẹ có hộ khẩu thường trú tại xã, thị trấn khu vực II;

b) Học sinh THPT là người dân tộc kinh  mà bản thân, bố, mẹ hoặc người giám

hộ có hộ khẩu thường trú tại các xã khu vực III hoặc ở thôn có điều kiện kinh tế - xã

hội đặc biệt khó khăn (trừ học sinh được hỗ trợ theo Nghị định số116/2016/NĐ-CP
ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ

thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn);

c) Học sinh học văn hóa tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục
thường xuyên, Trung tâm kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp dạy nghề và Giáo dục
thường xuyên tỉnh, trường Cao đẳng Lào Cai mà bản thân, bố, mẹ có hộ khẩu
thường trú tại xã, thị trấn khu vực II và khu vực III.

2.2. Mức hỗ trợ tiền ăn bằng 20% mức lương cơ sở/học sinh/tháng và được
hưởng không quá 09 tháng/năm học.

3. Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ nhà trẻ từ 24 đến 36 tháng

3.1. Đối tượng được hỗ trợ: Trẻ nhà trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non công

lập mà bản thân, bố, mẹ có hộ khẩu thường trú tại thôn đặc biệt khó khăn vùng dân

tộc thiểu số và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng
Chính phủ; trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

3.2. Trẻ em đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập bảo đảm một
trong những điều kiện sau:

a) Có cha mẹ hoặc có cha hoặc có mẹ hoặc có người chăm sóc trẻ em hoặc trẻ
em có hộ khẩu thường trú tại thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền
núi, các xã đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;

b) Không có nguồn nuôi dưỡng được quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số

136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách

trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;

c) Là nhân khẩu trong gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo theo quy định
của Thủ tướng Chính phủ.



3.3. Mức hỗ trợ tiền ăn trưa bằng 160.000 đồng/trẻ em/tháng và được hưởng
theo số tháng thực tế nhưng không quá 09 tháng/năm học.

4. Hỗ trợ học phẩm, sách giáo khoa, tài liệu giáo dục địa phương cho học
sinh

4.1. Đối tượng được hỗ trợ: Trẻ em học lớp mẫu giáo 5 tuổi, học sinh tiểu học,
trung học cơ sở, trung học phổ thông mà bản thân, cha, mẹ hoặc người giám hộ có

hộ khẩu thường trú tại xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn (trừ học sinh được hỗ

trợ chi phí học tập theo quy định của Chính phủ) học tại các cơ sở giáo dục mầm
non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông công lập.

2. Mức hỗ trợ

a) Sách giáo khoa, tài liệu giáo dục địa phương: Hỗ trợ kinh phí để mua sách

giáo khoa, tài liệu giáo dục địa phương cho học sinh mượn, đảm bảo mỗi học sinh
được mượn 01 bộ sách giáo khoa/học sinh/năm học;

b) Hỗ trợ học phẩm cho học sinh

- Trẻ em học lớp mẫu giáo 5 tuổi được cấp 01 bộ quyển vở giúp bé nhận biết và

làm quen với chữ cái và 02 bút chì/trẻ em/năm học;

- Học sinh tiểu học được cấp không quá 18 quyển vở 48 trang và 04 chiếc
bút/học sinh/năm học (phù hợp với yêu cầu của chương trình học). Riêng học sinh
lớp 1 được cấp thêm 01 chiếc bảng con/học sinh/ năm học;

- Học sinh trung học cơ sở được cấp 30 quyển vở thếp đóng sẵn 100 trang/học
sinh/năm học;

- Học sinh trung học phổ thông được cấp 40 quyển vở thếp đóng sẵn 120 trang/học
sinh/năm học.

III.  Số lượng, đối tượng khi thôi hưởng chính sách hỗ trợ

1. Số cơ sở giáo dục, trẻ em, học sinh thôi hưởng chính sách đối với các xã

khu vực II và xã khu vực III được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

- Số có 222 cơ sở giáo dục được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số

09/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

-  Tổng số 11.481 trẻ em, học sinh được hỗ trợ tiền ăn (4.217 trẻ em; 7.264
học sinh phổ thông); 

- Có 49 học sinh có hoàn cảnh khó khăn học tại trường THPT chuyên được hỗ

trợ học bổng.

- Có 13.837 học sinh được hỗ trợ học phẩm, sách giáo khoa.

2. Kinh phí thực hiện: 31.729 triệu đồng/năm học

(Có biểu chi tiết kèm theo)

3.  Số lượng, đối tượng khi khi thôi hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị

quyết 09/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh

3.1. Chính sách hỗ trợ đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường
THPT Chuyên 



a) Đối tượng chịu ảnh hưởng: Học sinh có hoàn cảnh khó khăn học tại trường
THPT Chuyên.

b) Số lượng học sinh: 49 học sinh.

c) Kinh phí: 649 triệu đồng/năm học.

3.2. Hỗ trợ bữa ăn trưa cho trẻ em

a) Đối tượng chịu ảnh hưởng: Trẻ em mầm non công lập cấp ở xã khu vực II,
xã khu vực III đạt chuẩn nông thôn mới.

b) Số lượng trẻ em: 4.217 trẻ em

c) Kinh phí: 6.685 triệu đồng/năm học

3.3. Hỗ trợ tiền ăn cho học sinh bán trú

a) Đối tượng chịu ảnh hưởng: Học sinh phổ thông công lập cấp ở xã khu vực
II, xã khu vực III đạt chuẩn nông thôn mới.

b) Số lượng học sinh 7.164 học sinh

c) Kinh phí 19.484 triệu đồng/năm học

3.4. Hỗ trợ học phẩm và sách giáo khoa cho học sinh mẫu giáo 5 tuổi, học
sinh phổ thông ở các xã khu vực III và các thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn

tỉnh Lào Cai

a) Đối tượng chịu ảnh hưởng: Trẻ em mẫu giáo 5 tuổi, học sinh phổ thông ở
các xã khu vực III và các thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Lào Cai

b) Số học sinh: 13.004 trẻ em, học sinh

c) Kinh phí: 4.470 triệu đồng/năm học

IV. Đánh giá tác động khi học sinh thôi hưởng chính sách hỗ trợ

1. Hệ thống trường nội trú, bán trú  hiện nay thực sự là nòng cốt của giáo dục
dân tộc, giáo dục vùng cao. Khi học sinh bán trú thôi hưởng chính sách hỗ trợ sẽ ảnh
hưởng đến tỷ lệ đi học chuyên, bỏ học, tăng tỷ lệ người mù chữ, tảo hôn tăng kéo

theo các tệ nạn xã hội phức tạp hơn; khó thực hiện mục tiêu của đề án 6 của Tỉnh ủy;
duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn

diện; duy trì xã đạt chuẩn nông thôn mới; nâng cao dân trí, xóa đói, giảm nghèo bền
vững, phát triển kinh tế- xã hội.

2. Thực tiễn giáo dục vùng cao mặc dù các xã khu vực II, xã khu vực III đạt
chuẩn nông thôn mới vẫn phải duy trì học sinh bán trú tại trường và rất cần thiết
phải có cấp dưỡng nấu ăn cho học sinh (nhà xa trường, giao thông đi lại khó

khăn...). Vì vậy, khi thôi hưởng chính sách hỗ trợ cấp dưỡng thì việc đảm bảo sinh
hoạt bữa ăn hằng ngày cho học sinh bán trú (vệ sinh, an toàn thực phẩm, an toàn, an
ninh trường học, duy trì số lượng học sinh bán trú, nề nếp, chấp hành tốt nội quy,
quy định, ý thức rèn luyện việc tự học của học sinh...).

  IV. Giải pháp giải quyết khó khăn, vướng mắc

1. Sở Giáo dục và Đào tạo đã có nhiều giải pháp đồng bộ, sáng tạo để tuyên

truyền, nâng cao nhận thức, huy động xã hội hóa, sự đóng góp, ủng hộ của cha mẹ



học sinh, các tổ chức, cá nhân xây dựng quỹ lương thực, thực phẩm cho trẻ em mầm
non, học sinh. Đồng thời, các trường học đã tích cực tăng gia, sản xuất trồng rau
xanh để cải thiện bữa ăn cho trẻ, học sinh; thực hiện giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng
thực hành trong nhà trường.

2. Tiếp tục triển khai mô hình "Trường bán trú dân nuôi- Lương thực cho em"
"dinh dưỡng cho bé" trên địa bàn toàn tỉnh. Đây là mô hình mới riêng có và sáng tạo
của ngành giáo dục Lào Cai. Với mục đích:

(1) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cha
mẹ học sinh về thực hiện các chính sách hỗ trợ của nhà nước. Tăng cường công tác

xã hội hóa; huy động sự đóng góp của xã hội để hỗ trợ lương thực, thực phẩm ... để

đảm bảo số lượng học sinh bán trú ăn, ở tại trường, duy trì bữa ăn hằng ngày cho
học sinh. 

(2) Việc triển khai thực hiện các mô hình trên để củng cố, duy trì, nâng cao
chất lượng giáo dục toàn diện. Chia sẻ khó khăn, hỗ trợ, động viên, giúp đỡ học sinh
bán trú vùng cao; góp phần thực hiện công bằng trong tiếp cận giáo dục.

 (3) Công tác quản lý, tiếp nhận tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, cha
mẹ học sinh đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định. 

V. Đề xuất, kiến nghị

- Đề nghị tỉnh Lào Cai có chính sách hỗ trợ tiền ăn cho học sinh bán trú trên địa
bàn tỉnh, mức hỗ trợ bằng 20% mức lương cơ sở/tháng/học sinh; hỗ trợ cấp dưỡng,
hỗ trợ giáo viên quản lý học sinh bán trú (mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ theo Nghị

quyết số 29/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Lào Cai).

- UBND tỉnh đồng ý về chủ trương giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối
hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh ban
hành chính sách hỗ trợ trình kỳ họp HĐND tỉnh tháng 7/2023 để kịp thời hỗ trợ cho
học sinh bán trú ngày từ đầu năm học 2023-2024 (từ tháng 9/2023).

- Tiếp tục kiến nghị với Chính phủ kéo dài thời gian hưởng chính sách hỗ trợ
đối với các xã khu vực III được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới thêm 2 năm liền
kề sau khi được công nhận, mức hỗ trợ bằng 70% mức hỗ trợ của xã đặc biệt khó

khăn. 

Sở Giáo dục và Đào tạo trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:
- Như trên;

- Lãnh đạo Sở GD&ĐT;
- Các phòng Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT, KHTH.

         GIÁM ĐỐC

                   Dương Bích Nguyệt
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