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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-UBND Lai Châu,  ngày           tháng 10 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phân bổ gạo hỗ trợ cho học sinh học kỳ I năm học 2020 - 2021 theo quy 

định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ  

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ 

quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở các xã, thôn đặc biệt 

khó khăn; 

Căn cứ Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Lai Châu quy định chính sách hỗ trợ kinh phí tổ chức nấu ăn tập 

trung cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông ở bán trú tại các cơ sở giáo dục 

công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu; 

Căn cứ Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 01/9/2016 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lai Châu quy định thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí tổ chức 

nấu ăn tập trung cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông ở bán trú tại các cơ 

sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu; 

Căn cứ Quyết định số 535/QĐ-TCDT ngày 01/9/2020 của Tổng Cục 

trưởng Tổng Cục Dự trữ Nhà nước về việc xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học 

sinh học kỳ I năm học 2020 - 2021; 

Căn cứ Công văn số 416/CDTTB-KH&QLHDT ngày 03/9/2020 của Cục 

Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc về việc báo cáo xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ 

trợ học sinh học kỳ I năm học 2020 - 2021; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 

2024/TTr-SGDĐT ngày 08/10/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 
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 Điều 1. Phân bổ gạo hỗ trợ cho học sinh học kỳ I năm học 2020 - 2021 

theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ 

như sau: 

- Số lượng gạo phân bổ: 1.486.999 kg, chia ra: 

+ Đợt 1: 678.829 kg; 

+ Đợt 2: 808.170 kg.  

- Thời gian giao nhận gạo: 

+ Đợt 1: Từ ngày 20/10/2020 đến 30/10/2020; 

+ Đợt 2: Từ ngày 05/12/2020 đến 20/12/2020. 

 (Có phụ lục chi tiết kèm theo). 

 Điều 2. 

1. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo làm đơn vị đầu mối theo dõi, đôn đốc 

việc tiếp nhận, vận chuyển gạo hỗ trợ từ trung tâm huyện, thành phố tới các 

trường. Hướng dẫn các cơ sở giáo dục tiếp nhận, bảo quản và sử dụng gạo hỗ trợ 

học sinh đảm bảo đúng đối tượng, định mức theo quy định. Tổng hợp, báo cáo 

Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện. 

 2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Chỉ đạo Phòng Giáo dục và 

Đào tạo, các đơn vị trường học thuộc thẩm quyền quản lý chuẩn bị kho bãi, tiếp 

nhận gạo tại trung tâm huyện, thành phố; kiểm tra chất lượng gạo khi nhận bàn 

giao từ Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc. Bố trí, cân đối nguồn kinh phí 

giao nhận, vận chuyển, phân phối gạo từ trung tâm huyện, thành phố tới các 

trường có học sinh được hỗ trợ (cả các trường trung học phổ thông). Báo cáo 

kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Giáo dục và Đào tạo) theo quy định. 

 Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND 

tỉnh, Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Lao động Thương binh - 

Xã hội; Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành 

phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 Nơi nhận:                                                                                      
- Như Điều 3; 

- Bộ Tài chính (b/c); 

- TT. UBND tỉnh: U1, U2; 

- Tổng Cục Dự trữ Nhà nước; 

- Cục Dự trữ NN khu vực Tây Bắc; 
- VP UBND tỉnh: V1; 

- Lưu: VT, VX4. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 
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