
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

   Số:          /BC-UBND       Đình Lập, ngày      tháng 9 năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Tình hình và kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ 

thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 116/2016/NĐ - CP 

ngày 18/7/2016 của Chính phủ 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 745/KH-ĐGS-VHXH  ngày 23/8/2022 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh giám sát về tình hình, kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ 

học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 

116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ, Ủy ban nhân dân huyện Đình 

Lập báo cáo kết quả như sau: 

I. KHÁI QUÁT CHUNG 

- Huyện Đình Lập có 12 đơn vị hành chính, trong đó có 10 xã và 02 thị 

trấn (trog đó có 03 xã vùng III: Đồng Thắng, Châu Sơn, Lâm Ca). 

- Tổng số trường học trên địa bàn là 41 trường (14 trường Mầm non, 14 

trường Tiểu học, 02 trường TH&THCS, 9 trường THCS, 01 trường PTDTNT 

THCS &THPT, 01 trường THPT) và 01 trung tâm GDNN-GDTX. Số trường 

PTDT bán trú 11 trường (Tiểu học 04, THCS 06 và 01 trường liên cấp 

TH&THCS); số học sinh các trường thuộc huyện quản lý là 6780 (Mầm non: 

139 lớp, 2346 trẻ; Tiểu học: 191 lớp, 2567 học sinh; THCS: 69 lớp, 1867 học 

sinh). 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 116/2016/NĐ-CP  

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

- Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh, của Sở Giáo dục và 

Đào tạo, UBND huyện Đình Lập đã triển khai, chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào 

tạo tham mưu ban hành văn bản hướng dẫn các trường trực thuộc huyện thực 

hiện nghiêm túc Nghị định số 116/2016/NĐ-CP, tiến hành rà soát, tổng hợp kết 

quả thực hiện theo từng năm học trình UBND huyện ban hành Quyết định thành 

lập Hội đồng xét duyệt cự li, địa bàn khoảng cách học sinh không thể đi đến 

trường và trở về trong ngày; Hội đồng xét duyệt của huyện tiến hành xét duyệt 

và thông báo kết quả, niêm yết công khai và trình Ủy ban nhân tỉnh phê duyệt 

theo quy định.  

- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thường xuyên phối hợp 

với Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông 

huyện tổ chức tuyên truyền nội dung Nghị định 116/2016/NĐ-CP đến các 

trường trực thuộc và nhân dân trên địa bàn; chỉ đạo UBND các xã, thị trấn triển 

khai, phổ biến, niêm yết tại trụ sở để nâng cao hiểu biết của cán bộ, công chức, 
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viên chức, người lao động, nhân dân về các chế độ chính sách học sinh được 

hưởng theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP. Yêu cầu Phòng GDĐT chỉ đạo các 

trường trên địa bàn huyện thực hiện rà soát, xét duyệt, công khai các chế độ 

chính sách cho học sinh đảm bảo kịp thời, đúng quy định.  

- Khi Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vục II, khu vực I thuộc 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 (gọi tắt là 

Quyết định số 861/QĐ-TTg); Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt danh sách thôn đặc 

biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2025 

(gọi tắt là Quyết định số 612/QĐ-UBDT) có hiệu lực thi hành, UBND huyện đã 

chỉ đạo Phòng GDĐT tổ chức hội nghị tuyên truyền cho cán bộ quản lý, giáo 

viên các trường học về các qui định tại Quyết định số 861/QĐ-TTg và Quyết 

định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 từ đó tuyên tuyền cho phụ huynh và học 

sinh hiểu rõ hơn về các quy định về chế độ chính sách liên quan. 

2. Tổ chức thực hiện 

Việc thực hiện trình tự, thủ tục xét duyệt hưởng chính sách hỗ trợ; quy 

trình tổ chức hỗ trợ cho học sinh theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP được triển 

khai, thực hiện đảm bảo kịp thời, đúng quy định, cụ thể như sau:  

- Công tác rà soát, xác định khoảng cách, địa bàn học sinh được hưởng 

chính sách theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP: Căn cứ các văn bản chỉ đạo, 

hướng dẫn của UBND tỉnh, Sở, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng GDĐT hướng 

dẫn các trường trực thuộc trên địa bàn huyện tham mưu, phối hợp với chính 

quyền địa phương thành lập các Hội đồng rà soát địa bàn xét duyệt khoảng cách 

học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày theo từng năm học; từ 

kết quả xét duyệt cấp xã, Phòng GDĐT tổng hợp, rà soát, tham mưu cho UBND 

huyện thành lập Hội đồng xét duyệt địa bàn khoảng cách, thông báo công khai kết 

quả xét duyệt đến toàn thể nhân dân, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định. 

- Công tác xét duyệt học sinh hưởng chính sách theo Nghị định 

116/2016/NĐ-CP được thực hiện trên cơ sở Quyết định phê duyệt danh sách địa 

bàn học sinh được hưởng chính sách theo quy định tại Nghị định số 

116/2016/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, UBND huyện chỉ đạo Phòng 

GDĐT hướng dẫn các trường trực thuộc thành lập Hội đồng xét duyệt cấp 

trường theo đúng quy định (Điều 7 Nghị định số 116/2016/NĐ-CP), quy định cụ 

thể thời gian, lộ trình thực hiện, niêm yết công khai kết quả xét duyệt đảm bảo 

công khai, minh bạch. Phòng GDĐT tiến hành kiểm tra hồ sơ, tổng hợp, chuẩn 

hóa số liệu, tham mưu cho UBND huyện phê duyệt danh sách học sinh được 

hưởng chính sách bán trú theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP các năm học đảm 

bảo kịp thời, theo quy định. 

(Các văn bản đã triển khai, ban hành trên địa bàn theo từng năm - Phụ 

lục 1 kèm báo cáo) 
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- Việc lập dự toán, phân bổ, quyết toán và hỗ trợ kinh phí đối với các 

trường phổ thông dân tộc bán trú và trường phổ thông có tổ chức nấu ăn tập 

trung: Hằng năm căn cứ danh sách học sinh được Chủ tịch UBND huyện phê 

duyệt, chỉ đạo Phòng GDĐT phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

thẩm định dự toán kinh phí, tiến hành phân bổ dự toán cho các trường chi trả 

chế độ trực tiếp cho học sinh đảm bảo kịp thời theo quy định. Cuối học kỳ,  

các trường lập danh sách và thực hiện quyết toán chế độ với Phòng GDĐT để 

kịp thời tổng hợp và quyết toán với Phòng Tài chính  - Kế hoạch huyện theo 

quy định. 

Đối với các trường phổ thông dân tộc bán trú có tổ chức nấu ăn tập trung, 

ngoài phần kinh phí hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở, các trường còn được cấp bổ sung 

kinh phí mua sắm đồ dùng thể dục thể thao, thông tin giải trí và tủ thuốc dùng 

chung theo quy định tại nghị định 116/2016/NĐ-CP. 

- Việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung khi có sự thay đổi do quy định của các  

văn bản cấp trên: theo Quyết định 861/QĐ- TTg và Quyết định 612/QĐ-UBDT, 

UBND huyện chỉ đạo Phòng GDĐT hướng dẫn các trường trực tiếp rà soát các 

thôn, xã và đối tượng bị ảnh hưởng. Kết quả rà soát có 04 trường (TH&THCS xã 

Cường Lợi, Tiểu học II xã Bính Xá, Tiểu học xã Bắc Xa, PTDTBT THCS xã Bắc 

Xa), Điểm trường chính của 05 trường (trường PTDTBT THCS xã Bính Xá, 

PTDTBT THCS xã Kiên Mộc, PTDTBT THI xã Kiên Mộc, PTDTBT TH I xã 

Bính Xá, PTDTBT TH&THCS xã Bắc Lãng) thôi hưởng các chế độ, chính sách 

liên quan khi các xã, thôn ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 

khăn theo Quyết định 861/QĐ-TTg và Quyết định 612/QĐ-UBDT trên địa bàn 

huyện. Bên cạnh đó lại có một số trường được hưởng mới số chế độ chính sách 

liên quan theo Quyết định 861/QĐ-TTg và Quyết định 612/QĐ-UBDT gồm 06 

trường do có khu phố đặc biệt khó khăn trên địa bàn thị trấn Đình Lập và thị 

trấn Nông Trường Thái Bình (Mầm non thị trấn Đình Lập, Tiểu học thị trấn 

Đình Lập, THCS thị trấn Đình Lập, MN thị trấn nông Trường Thái Bình, TH thị 

trấn Nông Trường Thái Bình, THCS thị trấn Nông Trường Thái Bình). 

3. Kết quả thực hiện 

Từ năm học 2019-2020 đến thời điểm tháng 9 năm 2022 các chế độ chính 

sách học sinh theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP bao gồm chế độ hưởng gạo; kinh 

phí hỗ trợ tiền nhà ở; tiền ăn; kinh phí mua sắm dụng cụ thể dục thể thao, tủ 

thuốc cho học sinh tại các trường bán trú được hưởng đầy đủ, kịp thời theo quy 

định. Không có khiếu kiện, khiếu nại liên quan đến chế độ chính sách học sinh. 

Kết quả thực hiện từng chính sách cụ thể như sau: 

- Hỗ trợ gạo từ năm học 2019-2020 đến năm học 2021-2022: 

Năm học Số lượt học sinh Số lượng gạo hỗ trợ (kg) Ghi chú 

2019-2020 2.116 111.355 Học kỳ II  

2020-2021 4.019 246.140  

2021-2022 2.439 164.835  
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- Hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở năm học 2019-2020 đến năm học 2021-2022: 

Năm học 

Số HS 

hưởng 

theo QĐ 

Kinh phí hỗ 

trợ tiền ăn 

(Triệu đồng) 

Kinh phí hỗ 

trợ tiền nhà ở 

(Triệu đồng) 

Ghi 

chú 

Kỳ II năm học 2019-2020 936 2.726,132 349,256  

Kỳ I năm học 2020-2021 946 2.199,530 305,152  

Kỳ II năm học 2020-2021 950 2.765,193 376,523  

Kỳ I năm học 2021-2022 323 767,650 103,721  

Kỳ II năm học 2021-2022 523 1.485,980 160,075  
 

- Kinh phí hỗ trợ mua sắm, sửa chữa dụng cụ TDTT, văn hoá và kinh phí 

mua tủ thuốc dùng chung tại các trường phổ thông dân tộc bán trú từ năm học 

2019-2020 đến năm học 2021-2022: 360.650.000 đồng (kinh phí hỗ trợ mua 

sắm, sửa chữa dụng cụ TDTT, văn hóa: 240.300.000 đồng; kinh phí mua tủ 

thuốc dùng chung: 120.350.000 đồng). 

- Hỗ trợ trường phổ thông có tổ chức nấu ăn tập trung: Không thực hiện 

mức hỗ trợ kinh phí phục vụ việc nấu ăn theo Khoản 3, Điều 5 Nghị định 

116/NĐ-CP. Thực hiện hợp đồng đối với nhân viên nấu ăn theo từng năm học 

(hợp đồng 44) và chi trả lương cho nhân viên nấu ăn theo quy định từ nguồn 

ngân sách của huyện. 

(Phụ lục 2 kèm báo cáo). 

4. Công tác xã hội hóa trong thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh và 

trường phổ thông theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP 

Công tác xã hội hóa đối với với các trường phổ thông có học sinh hưởng 

chế độ theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP tại các thôn, xã đặc biệt khó khăn nhận 

được sự quan tâm của các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm. Từ năm học 

2019-2020 đến hết năm học 2021-2022 nhiều nhà trường đã huy động được sự 

hỗ trợ của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức thiện nguyện trong công tác xây 

mới hoặc tu sửa, cải tạo cơ sở vật chất phục vụ cho công tác dạy học, chăm sóc, 

nuôi dưỡng học sinh bán trú (02 phòng học, 01 trường Tiểu học và nhiều vật 

dụng phục vụ công tác chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh bán trú...) với tổng kinh 

phí 5.600.000.000 đồng. Ngoài ra các nhà trường cũng được sự ủng hộ, đóng 

góp của nhân dân về ngày công lao độngđể cải tạo mặt bằng, xây dựng sân bê 

tông, tường rào... với 3.286 ngày công lao động. Nhờ thực hiện tốt công tác xã 

hội hóa giáo dục, cơ sở vật chất các trường trên địa bàn thôn, xã đặc biệt khó 

khăn ngày càng được cải thiện, khang trang đáp ứng ngày càng tốt hơn công tác 

giáo dục của các nhà trường. 

5. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát 

- Thực hiện kiểm tra, giám sát: Hằng năm Hội đồng nhân dân huyện chủ 

động xây dựng kế hoạch kiểm tra, ban hành Quyết định thành lập các đoàn kiểm 
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tra công tác xét duyệt học sinh hưởng chế độ theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP, 

kiểm tra công tác quản lí, sử dụng kinh phí tổ chức ăn bán trú cho học sinh của 

các trường trên địa bàn huyện theo từng năm học; tiến hành kiểm tra lồng ghép 

các nội dung thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông theo 

Nghị định số 116/2016/NĐ-CP trong các cuộc kiểm tra chuyên môn định kỳ. 

Kết quả từ học kỳ 2 năm học 2020-2021 đến hết năm học 2021-2022, HĐND 

huyện đã tiến hành kiểm tra hồ sơ xét duyệt học sinh bán trú được 06/06 cuộc, 

qua kiểm tra cơ bản các trường thực hiện công tác tham mưu cho xã đảm bảo 

đúng quy trình, lưu trữ hồ sơ đúng quy định; kiểm tra công tác bán trú tại các 

trường PTDT bán trú được 06 cuộc/06 trường, qua kiểm tra cơ bản các trường 

đã chủ động tu sửa, cải tạo cơ sở vật chất bếp ăn, phòng ở và các điều kiện khác 

để đảm bảo cho công tác chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh bán trú; công tác xét 

duyệt học sinh hưởng chế độ theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP thực hiện theo 

đúng văn bản hướng dẫn, hệ thống hồ sơ xét duyệt các trường thực hiện đúng 

quy trình, lưu trữ đầy đủ theo quy định. Tuy nhiên tại một số trường việc triển 

khai thực hiện của một số cán bộ quản lí còn lúng túng, chưa kịp thời còn phải 

nhắc nhở, công tác quản lí hồ sơ chưa khoa học. 

- Công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá, báo cáo: Thực hiện văn bản chỉ đạo 

của Sở GDĐT, định kỳ UBND thực hiện công tác báo cáo sơ kết, tổng kết công 

tác giáo dục dân tộc, trong đó nhận định, đánh giá cụ thể các kết quả thực hiện 

chế độ chính sách học sinh theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP, đánh giá những 

tồn tại hạn chế và đề ra các giải pháp thực hiện hiệu quả trong từng năm học.  

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả đạt được 

- UBND huyện đã kịp thời triển khai, quán triệt các văn bản chỉ đạo, 

hướng dẫn của các cấp về thực hiện chế độ chính sách theo Nghị định số 

116/2016/NĐ-CP đến tất cả các trường, thành lập các Hội đồng xét duyệt cự li, 

địa bàn khoảng cách học sinh không thể đi đến trường và trở về trong ngày; ban 

hành Quyết định phê duyệt danh sách học sinh được hưởng chính sách bán trú 

theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP theo năm học đảm bảo kịp thời, theo quy định. 

- Chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành đoàn thể, chính quyền địa phương thực 

hiện tốt công tác phối hợp, tuyên truyền các văn bản liên quan đến chế độ học 

sinh theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP nâng cao nhận thức của cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động, nhân dân về các chế độ chính sách học sinh 

được hưởng theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP.  

- Việc thực hiện trình tự, thủ tục xét duyệt hưởng chính sách hỗ trợ cho 

học sinh theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP được triển khai, thực hiện đảm bảo 

kịp thời, đúng quy trình, tuân thủ theo quy định hiện hành. 

- Từ năm học 2019-2020 đến năm học 2021-2022 các chế độ chính sách 

được hưởng theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP cho học sinh trên địa bàn huyện 

được thực hiện đảm bảo công khai, minh bạch, kịp thời, đúng đối tượng. Không 

có đơn thư, khiếu kiện liên quan đến chế độ chính sách học sinh. 
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2. Hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân 

- Nhận thức của một số bộ phận nhân dân ở các thôn, xã đặc biệt khó khăn 

còn hạn chế, chưa nắm và nhận thức rõ các quy định cụ thể tại Nghị định 

116/2016/NĐ-CP nên chưa phối hợp tốt với chính quyền địa phương trong quá 

trình rà soát xét duyệt các chế độ học sinh. 

- Học sinh có hộ khẩu thường trú tại vùng III trước đây nay chuyển đổi 

thành vùng I theo Quyết định số 861/QĐ -TTg và Quyết định số 612/QĐ - 

UBDT không còn được hưởng chế độ theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP vì 

không đảm bảo điều kiện về địa bàn thụ hưởng, điều này ảnh hưởng không nhỏ 

đến đời sống cũng như việc học tập của học sinh nhất là học sinh có hoàn cảnh 

khó khăn. 

- Một số xã về đích nông thôn mới thì có một số thôn từ vùng III về vùng 

I còn một số thôn vẫn hưởng vùng III vì vậy một số phụ huynh chuyển hộ khẩu 

con em mình từ thôn vùng I về thôn vùng III (cụ thể xã Thái Bình). 

3. Các giải pháp 

3.1. Chỉ đạo các cơ quan, ban ngành tăng cường phối hợp thực hiện tốt 

công tác tuyên truyền về các chế độ chính sách theo Nghị định 116/2016/NĐ-

CP; tuyên truyền thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg và Quyết định số 

612/QĐ-UBDT tại các nhà trường. Trong đó, tập trung tuyên truyền những thay 

đổi về chế độ, chính sách liên quan đến học sinh vùng dân tộc thiểu số để nhân 

dân hiểu rõ và chủ động thực hiện theo các quy định mới, góp phần tạo sự đồng 

thuận, đoàn kết, nhất trí của nhân dân. 

3.2. Tăng cường đổi mới công tác quản lí giáo dục dân tộc và nâng cao 

chất lượng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đào tạo, đẩy 

mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lí, dạy học. 

  3.3. Duy trì và phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc bán trú, tiếp 

tục ưu tiên đầu tư, bổ sung, hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho 

các trường PTDT bán trú theo hướng đồng bộ, đạt chuẩn quốc gia đáp ứng tốt 

công tác giáo dục, chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh bán trú và thực hiện hiệu quả 

Chương trình giáo dục phổ thông 2018. 

3.4. Tiếp tục chỉ đạo Phòng GDĐT hướng dẫn các trường thực hiện việc 

rà soát, xét duyệt học sinh hưởng chế độ chính sách theo Nghị định 

116/2016/NĐ-CP theo đúng quy trình; thực hiện nghiêm túc, kịp thời chế độ, 

chính sách đối với giáo dục dân tộc theo quy định hiện hành, đảm bảo kịp thời, 

không bị bỏ sót đối tượng. Tăng cường công tác kiểm tra, tư vấn tại các nhà 

trường về việc triển khai, rà soát, xét duyệt, chi trả các chế độ, chính sách cho 

học sinh. 

3.5. Giải quyết kịp thời các vướng mắc, kiến nghị của nhân dân về việc 

thực hiện chế độ chính sách đối với giáo dục dân tộc. Lưu trữ đầy đủ, đảm bảo 

đối với các hồ sơ, thủ tục liên quan đến chính sách học sinh theo quy định hiện 

hành. 
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IV. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT  

Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục quan tâm, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết 

bị (phòng học bộ môn, phòng ở cho học sinh bán trú...) cho các trường học trên 

địa bàn thôn, xã đặc biệt khó khăn của huyện để thực hiện hiệu quả Chương 

trình giáo dục phổ thông 2018. 

 UBND huyện Đình Lập trân trọng báo cáo./. 

Nơi nhận: 
- Ban VHXH-HĐND tỉnh; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- CT, các PCT UBND  huyện; 

- Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

- Phòng GD&ĐT; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Tô Thị Hiến 
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