
UBND TỈNH LÀO CAI

    SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /SGD&ĐT-KHTH
    V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền

thực hiện hỗ trợ chi phí học tập (sách giáo

khoa, vở viết, đồ dùng..) cho học sinh ở xã khu

vực III, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định
số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Lào Cai, ngày       tháng 10 năm 2021

Kính gửi:
                    - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố;

          - Trung tâm GDNN và GDTX huyện, thị xã, TP;

                       - Trường Trung học phổ thông;

             - Trung tâm KTTHHNDN&GDTX tỉnh.

Thực hiện Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy
định 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; giá dịch vụ

trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo (viết tắt Nghị định số 81/2021/NĐ-CP), theo đó,

tại khoản 4 Điều 18, Nghị định số 81 đã quy định hỗ trợ chi phí học tập (sách giáo

khoa, vở viết, đồ dùng học tập...) cho trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông,

học viên tại các cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông

ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt
khó khăn. Như vậy, từ năm học 2021-2022 trẻ em học mẫu giáo 5 tuổi, học sinh
phổ thông ở xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn sẽ thôi hưởng chính sách hỗ

trợ học phẩm, sách giáo khoa cho học sinh mượn theo Nghị Quyết số

29/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh (đối tượng được
hỗ trợ theo Nghị quyết số 29 trùng lặp với Nghị định số 81). UBND tỉnh, Sở Giáo

dục và Đào tạo đã có văn bản hướng dẫn, chỉ đạo (Công văn số 4457/UBND-VX
ngày 16/9/2021 của UBND tỉnh; Công văn số 1704/SGD&ĐT-KHTH ngày

17/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo) và đã tổ chức hội nghị đối thoại và trực
tuyến với các cơ sở giáo dục. 

Tuy nhiên, một số cơ sở giáo dục còn chưa hiểu rõ việc thực hiện hỗ trợ chi
phí học tập cho học sinh theo Nghị định số 81. Để thực hiện chính sách hỗ trợ chi
phí học tập (sách giáo khoa, vở viết, đồ dùng..) cho học sinh ở xã khu vực III, thôn

đặc biệt khó khăn được kịp thời, đảm bảo quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo đề

nghị các đơn vị như sau:

1. Nghiên cứu kỹ quy định hiện hành về các chính sách hỗ trợ cho học sinh,
đặc biệt việc thực hiện hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP
của Chính phủ; Công văn số 4457/UBND-VX ngày 16/9/2021 của UBND tỉnh;
Công văn số 1704/SGD&ĐT-KHTH ngày 17/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo.



2. Thường xuyên quan tâm đến công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện
các quy định về chế độ chính sách hỗ trợ để triển khai thực hiện đảm bảo kịp thời,
đúng quy định, tạo sự đồng thuận, ủng hộ, nhân dân, cha mẹ học sinh đóng góp

nhiều hơn nữa cho phát triển sự nghiệp giáo dục.

3. Từ năm học 2021-2022 chính sách hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh
được thực hiện theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP; kinh phí hỗ trợ không quá 9
tháng/năm học và chi trả 2 lần/năm: Lần 1 chi trả 4 tháng vào tháng 10 hoặc tháng

11; lần 2 chi trả 5 tháng vào tháng 3 hoặc tháng 4 và hỗ trợ trực tiếp cho cha mẹ

học sinh, trong khi đó, học sinh phải có sách giáo khoa, vở viết, đồ dùng học tập
ngay từ đầu năm học (cuối tháng 8, đầu tháng 9). Vì vậy, trong thời gian chờ cơ

quan có thẩm quyền xét duyệt, thẩm định hồ sơ, Phòng Giáo dục và Đào tạo, cơ sở

giáo dục thực hiện tốt công tác tư vấn, hướng dẫn để học sinh, cha mẹ học sinh chủ

động  mua sắm sách giáo khoa, vở viết, đồ dùng học tập... đảm bảo học sinh sớm
có đủ đồ dùng học tập.

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục khẩn trương thực hiện chi
trả hỗ trợ chi phí học tập ngay sau khi được UBND huyện, thị xã, thành phố giao
dự toán ngân sách nhà nước.

Căn cứ nội dung chỉ đạo, các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                                     GIÁM ĐỐC
- Như trên;

- UBND huyện, thị xã, TP ( p/h);
- GĐ, PGĐ Sở GD&ĐT;
- Các phòng Sở GD&ĐT;
- Cổng TTĐT Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT, KHTH.

                                                                                            Dương Bích Nguyệt
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