
UBND TỈNH NINH THUẬN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:           /SGDĐT-KHTC           Ninh Thuận, ngày      tháng 7 năm 2022 

V/v đề nghị nhập dự toán cho các 

đơn vị trực thuộc Sở để thực hiện 

chi trả  chế độ đối với học sinh 

được hưởng chính sách hỗ trợ 

theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP 

năm học 2021-2022. 

 

 

 

 

 

 

 

Kính gửi:  Sở Tài chính.       

 

Căn cứ Quyết định số 349/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2022 của Uỷ 

ban nhân dân tỉnh về Phê duyệt danh sách học sinh phổ thông ở vùng có điều kiện 

kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn thuộc tỉnh Ninh Thuận được hưởng chính sách 

hỗ trợ theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ năm 

học 2021-2022; 

Sở Giáo dục và Đào tạo có Quyết định số 352/QĐ-SGDĐT ngày 06 tháng 7 

năm 2022, phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 cho các đơn vị trực 

thuộc Sở để chi trả chế độ đối với học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ theo 

Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ năm học 2021-

2022; 

Đến nay vẫn còn 12 đơn vị chưa nhận được kinh phí theo theo quyết định 

nói trên; để kịp thời chi trả chế độ cho học sinh năm học 2021-2022, Sở Giáo dục 

và Đào tạo kính đề nghị Sở Tài chính nhập dự toán nói trên cho các đơn vị để giải 

quyết chính sách cho học sinh./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- GĐ, PGĐ Sở; 

- Cổng thông tin điện tử của Sở GDĐT; 

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