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NGHỊ QUYẾT
Sửa đổi khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của
HĐND tỉnh về việc quy định khoảng cách và địa bàn để xác định học sinh
không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ
nấu ăn cho học sinh ở các trường học trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số
116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ về việc Quy định chính sách hỗ
trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn
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Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm
2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp
luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ
quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn;
Xét Tờ trình số 991/TTr-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2021 của UBND tỉnh về
việc Sửa đổi khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND về việc quy định
khoảng cách và địa bàn để xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà
trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh ở các trường học trên
địa bàn tỉnh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2016 của
Chính phủ về việc quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã,
thôn đặc biệt khó khăn; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Sửa đổi khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND về việc
quy định khoảng cách và địa bàn để xác định học sinh không thể đi đến trường và
trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh ở các
trường học trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 7
năm 2016 của Chính phủ về việc quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường
phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn như sau:
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“2. Tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh
Trường phổ thông dân tộc bán trú tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh
được hỗ trợ kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh theo mức khoán kinh phí
bằng 200% mức lương cơ sở/01 tháng/30 học sinh, số dư từ 15 học sinh trở lên
được tính thêm một lần định mức; nhưng mỗi trường chỉ được hưởng không quá
05 lần định mức/01 tháng và không quá 9 tháng/01 năm.”
Điều 2. Tổ chức thực hiện
Giao UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này.
Giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND, đại biểu
HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh và các tổ chức thành viên theo chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Gia Lai khoá XII, Kỳ họp thứ Hai thông
qua ngày 10 tháng 8 năm 2021 và có hiệu lực thi hành kể từ 20 tháng 8 năm 2021./.
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