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V/v đề nghị rà soát lại đối tượng 

được hưởng chính sách hỗ trợ 

theo Nghị định 116/2016/NĐ-

CP. 

 

 

 

 

Kính gửi:  Các đơn vị giáo dục công lập trực thuộc.       

 

Sở Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 1153/SGDĐT-KHTC ngày 

27/5/2022, gửi các đơn vị báo cáo nhu cầu kinh phí về thực hiện chế độ chính sách 

đối với học sinh năm học 2021-2022; 

Căn cứ Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016, Quy định chính sách 

hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn (gọi tắt là Nghị 

định số 116). 

“1. Về đối tượng học sinh được hưởng chế độ:  

Theo Điều 4, Nghị định 116/2016/NĐ-CP quy định “Điều kiện học sinh được 

hưởng chính sách hỗ trợ: 

1. Đối với học sinh tiểu học và trung học cơ sở phải bảo đảm một trong các 

điều kiện sau: 

…b) Là học sinh mà bản thân và bố, mẹ hoặc người giám hộ có hộ khẩu 

thường trú tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn đang học tại các trường tiểu học, trung 

học cơ sở thuộc xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi; 

các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo. 

…2. Đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số, phải bảo 

đảm các điều kiện sau: 

…b) Bản thân và bố, mẹ hoặc người giám hộ có hộ khẩu thường trú tại xã 

khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi; các xã đặc biệt khó 

khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo”. 

Như vậy, theo quy định thì chỉ những học sinh mà bản thân và bố, mẹ hoặc 

người giám hộ có hộ khẩu ở những địa bàn theo quy định của Nghị định 

116/2016/NĐ-CP thì mới thuộc đối tượng được hưởng chính sách. 

Qua rà soát, đối chiếu hồ sơ gốc của học sinh và số liệu báo cáo của các đơn 

vị đề học sinh được hưởng chính sách năm học 2021-2022 thì có nhiều trường hợp 

học sinh ở vùng khác nhập khẩu vào gia đình ông, bà, chú, v.v, ở vùng khu vực III, 

thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi 

ngang ven biển và hải đảo nên không đúng đối tượng được hưởng theo Nghị định 

116; việc một số đơn vị lập danh sách đề nghị nhưng không đúng đối tượng là không 

đúng quy định. 

Do vậy, để thực hiện đúng chế độ, chính sách do nhà nước quy định, Sở Giáo 

dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị căn cứ quy định để đề xuất đúng đối tượng để 

báo cáo về Sở. 

2. Các đơn vị gửi báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 17/6/2022; 



2 

 

đồng thời gửi kèm file mềm qua địa chỉ Email:maihuong@ninhthuan.edu.vn. 

Trong quá trình thực hiện nếu có điểm nào chưa rõ đề nghị liên hệ với Ông 

Bùi Tất Tố, Trưởng phòng (điện thoại 0259.3831704) hoặc Bà Lê Thị Mai Hương, 

chuyên viên (điện thoại 0259.9831849) thuộc Phòng Kế hoạch và Tài chính, Sở 

Giáo dục và Đào tạo, để được hướng dẫn bổ sung. 

Đề nghị các đơn vị quan tâm, thực hiện./. 
 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ, PGĐ Sở; 

- Cổng thông tin điện tử của Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, P.KHTC(BTT;TrTPT, LTMH, NVP). 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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