UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2076/SGDĐT-GDCTHSSV

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 8 năm 2022

V/v triển khai hỗ trợ kinh phí
mua sách giáo khoa

Kính gửi:
- Phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện;
- Các tr ng, trung tâm trực thuộc Sở.
Thực hiện Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 của HĐND thành
phố về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, Công văn số 4197/UBND-KGVX ngày
29/7/2022 của UBND thành phố về việc triển khai các Nghị quyết của HĐND
thành phố tại kì họp thứ 7 khóa X, nhiệm kì 2021-2026, để triển khai việc hỗ trợ
kinh phí mua sách giáo khoa năm học mới 2022-2023 cho học sinh, học viên
thuộc diện khó khăn theo quy định của thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu
cầu thủ tr ởng các đơn vị, tr ng học thực hiện nội dung sau:
1. Rà soát, nắm danh sách, lập hồ sơ học sinh, học viên năm học 20222023 thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo; mồ côi do dịch COVID-19.
2. Báo cáo danh sách (theo mẫu) về Sở Giáo dục và Đào tạo tr ớc ngày
25/8/2022 (ông Ngô Ngọc Hoàng V ơng, Tr ởng Phòng Giáo dục Chính trị và
Công tác học sinh, sinh viên nhận).
- Các tr ng trực thuộc quận, huyện báo cáo về phòng giáo dục và đào
tạo các quận, huyện để tổng hợp, báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Các tr
Đào tạo.
3. Các tr

ng, trung tâm trực thuộc Sở báo cáo trực tiếp về Sở Giáo dục và
ng, trung tâm đồng th i l u hồ sơ tại đơn vị gồm có:

- Danh sách học sinh, học viên năm học 2022-2023 thuộc diện hộ nghèo,
hộ cận nghèo; mồ côi do dịch COVID-19 (có kí đóng dấu);
- Các hồ sơ minh chứng kèm theo cho từng học sinh, học viên (xác nhận
của địa ph ơng hoặc các bản sao có công chứng).
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ tr ởng các đơn vị, tr
tr ơng triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Nh trên;
- UBND các quận, huyện;
- Giám đốc, Phó Giám đốc Sở;
- Phòng: KHTC, GDTH, GDTrH, GDTX;
- L u: VT, GDCTHSSV.

ng học khẩn

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Nguyễn Minh Thành

ĐƠN VỊ
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…………, ngày

tháng 8 năm 2022

DANH SÁCH HỌC SINH, HỌC VIÊN NĂM HỌC 2022-2023
THUỘC DIỆN HỘ NGHÈO, CẬN NGHÈO; MỒ CÔI DO DỊCH COVID-19
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Chú thích rõ môn tự chọn của học sinh, học viên.
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