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THÔNG BÁO 

Về việc phát các chế độ cho học sinh học kỳ I năm học 2020-2021 
 

Căn cứ Nghị định 86/2015/-NĐ-CP ngày 02/10/2015 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 từ năm học 2015-2016 
đến năm học 2020-2021; 

Căn cứ Nghị định số:116/2016/NĐ-CP ngày 18/07/2016 của Thủ tướng Chính 
phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở xã, thôn có điều kiện 
kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn;  

Căn cứ Quyết định số: 1844/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2016 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Đăk Nông, về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh, 
sinh viên dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Đăk Nông từ năm 
học 2016-2017 đến năm học 2020-2021. 

Căn cứ Thông tư 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/2013 
giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh xã hội và Bộ Tài chính 
quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật. 

Nay nhà trường thông báo tới các bậc CMHS của các học sinh có tên sau lên 
nhận tiền (có danh sách kèm theo); 

1. Thời gian nhận:  
Từ ngày 24-29/12/2020 
Buổi sang bắt đầu từ 8h – 11h, buổi chiều từ 14h-16h 
2. Địa điểm:  
Phòng Kế toán – Thủ quỹ nhà trường gặp cô Nguyễn Thị Hải Hạnh (ĐT 0982 

576 469). 
Lưu ý: Khi lên nhận tiền quý phụ huynh mang theo CMND và sổ hộ khẩu bản 

gốc hoặc bản công chứng để nhà trường đối chiếu. 
Đề nghị các bậc CMHS lên nhận tiền đúng thời gian và thành phần 
Yêu cầu GVCN lớp thông báo rộng rãi tới học sinh để CMHS lên nhận chế độ 

kịp thời. 
  
Nơi nhận: 

- GVCN lớp (t/b) 
- Website (t/b) 
- Niêm yết bảng tin 
- Lưu VT 

HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 
 

Trần Bảo Ngọc 
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