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Kính gửi: Trường THPT Gia Nghĩa 

 

Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được Tờ trình số 25/TTr-THPTGN ngày 

27/10/2022 của trường THPT Gia Nghĩa về việc đề nghị phê duyệt danh sách 

học sinh được hưởng chế độ chính sách trong lĩnh vực giáo dục, học kỳ I năm 

học 2022-2023; sau khi xem xét, Sở Giáo dục và Đào tạo có ý kiến như sau: 

1. Phê duyệt số lượng, danh sách học sinh trung học phổ thông được 

hưởng chính sách theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP trong năm học 2022-2023,  

là 66 học sinh (trong đó: Hỗ trợ chi phí học tập là 25 học sinh; cấp bù học phí là 

41 học sinh). 

 (Chi tiết danh sách học sinh được hưởng chính sách trên theo phụ lục 
đính kèm tại Tờ trình số 25/TTr-THPTGN ngày 27/10/2022) 

2. Giao đơn vị thực hiện việc niêm yết công khai và chi trả kinh phí hỗ trợ 

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

3. Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm trước pháp luật, các cơ quan 

thanh, kiểm tra và Sở Giáo dục và Đào tạo về tính chính xác, pháp lý đối với các 

nội dung do đơn vị tổng hợp trình. 

Nhận được văn bản này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu trường THPT 

Gia Nghĩa triển khai thực hiện nghiêm túc./.  

                                                                                
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, TCCB-TC(Dt). 
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Nguyễn Văn Toàn 
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