
   ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày      tháng  3  năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt bổ sung Danh sách học sinh Trung học phổ thông 

năm học 2019 - 2020 được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định 

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

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 
 

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

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

định chính sách hỗ trợ học sinh, trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn; 

Quyết định số 1765/QĐ-UBND ngày 12/9/2019 của UBND tỉnh phê duyệt 

Danh sách địa bàn học sinh được hưởng chính sách bán trú theo quy định tại Nghị 

định số116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn năm học 2019-2020; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 729/TTr-

SGDĐT ngày 26/3/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh sách bổ sung học sinh 

Trung học phổ thông năm học 2019 - 2020 được hưởng chính sách hỗ trợ tiền ăn, 

tiền ở theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-TTg ngày 18/7/2016 của Chính 

phủ. 

1. Số học sinh được hỗ trợ tiền ăn, tiền ở là 08 học sinh. 

 2. Thời gian được hưởng chính sách hỗ trợ cụ thể đối với từng học sinh theo 

Danh sách kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn 

phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài Chính, Kế hoạch và 

Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Hiệu trưởng các trường Trung học phổ 

thông Cao Lộc, Hữu Lũng, Na Dương, Pác Khuông, Lương Văn Tri và các học 

sinh có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (thực hiện); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- PCVP UBND tỉnh, các phòng: 

  KGVX, KTTH, TH, THCB; 

- Lưu: VT, KGVX (LTT). 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Long Hải 
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