34. Thủ tục hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở cho học sinh trung học phổ
thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
34.1. Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Hằng năm, sau ngày tựu trường, nhà trường tổ chức phổ biến,
thông báo rộng rãi và hướng dẫn học sinh thuộc đối tượng được hưởng chính
sách chuẩn bị hồ sơ đề nghị hỗ trợ.
- Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày niêm yết thông
báo, học sinh nộp hồ sơ cho nhà trường.
- Bước 3: Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ,
Hội đồng tổ chức xét duyệt và gửi danh sách học sinh được đề nghị hưởng chính
sách kèm bản sao hồ sơ xét duyệt về sở giáo dục và đào tạo.
- Bước 4: Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ của các
trường, sở giáo dục và đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ, tổng hợp danh sách các
đối tượng học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ của toàn tỉnh, trình Ủy ban
nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.
- Bước 5: Trong thời gian 7 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ trình của
sở giáo dục và đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét và phê duyệt danh
sách học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ.
- Bước 6: Sở giáo dục và đào tạo gửi các trường kết quả phê duyệt danh
sách học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ của Ủy ban nhân dân tỉnh để nhà
trường thông báo công khai kết quả và tổ chức triển khai thực hiện.
34.2. Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ trực tiếp.
34.3. Hồ sơ:
a) Hồ sơ gồm:
- Đơn đề nghị hỗ trợ (theo mẫu);
- Bản sao Giấy khai sinh (đối với đối tượng học sinh là người dân tộc
thiểu số);
- Bản sao Sổ hộ nghèo hoặc bản sao Giấy chứng nhận hộ nghèo (đối với
đối tượng học sinh là người dân tộc Kinh);
- Bản sao Sổ hộ khẩu.
b) Số lượng: 01 bộ.
34.4. Thời hạn giải quyết: 21 ngày làm việc, trong đó:
187

- Hội đồng tổ chức xét duyệt và gửi danh sách học sinh được đề nghị
hưởng chính sách về sở giáo dục và đào tạo: 07 ngày;
- Sở giáo dục và đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ, tổng hợp danh sách các
đối tượng học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ của toàn tỉnh, trình Ủy ban
nhân dân cấp tỉnh phê duyệt: 07 ngày;
- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét và phê duyệt danh sách học sinh được
hưởng chính sách hỗ trợ: 07 ngày.
34.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Học sinh trung học phổ
thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
34.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Trường trung học phổ
thông, sở giáo dục và đào tạo.
34.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
- Quyết định phê duyệt danh sách học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ
của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
- Mỗi tháng học sinh được hỗ trợ tiền ăn bằng 40% mức lương tối thiểu
chung và được hưởng không quá 9 tháng/năm học/học sinh.
- Đối với học sinh phải tự lo chỗ ở, mỗi tháng được hỗ trợ tiền nhà bằng
10% mức lương tối thiểu chung và được hưởng không quá 9 tháng/năm học/học
sinh.
34.8. Phí, lệ phí: Không.
34.9. Mẫu đơn, tờ khai:
- Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ (Dùng cho học sinh trung học phổ thông ở vùng
có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đang học tại các trường trung học
phổ thông hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp trung học phổ thông
thuộc loại hình công lập) - đính kèm Quyết định này.
34.10. Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
a) Đối với học sinh là người dân tộc thiểu số:
- Đang học cấp trung học phổ thông tại trường trung học phổ thông hoặc
trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông) thuộc loại hình
công lập;
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- Bản thân, bố, mẹ hoặc người giám hộ có hộ khẩu thường trú tại xã, thôn
có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;
- Do nhà ở xa trường hoặc địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn,
nên không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày, phải ở lại trường hoặc
khu vực gần trường để học tập.
b) Đối với học sinh là người dân tộc Kinh:
Ngoài các điều kiện quy định trên, còn phải thuộc hộ nghèo theo chuẩn hộ
nghèo quy định tại Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30 tháng 01 năm 2011
của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp
dụng cho giai đoạn 2011-2015.
34.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Thông tư liên tịch số 27/2013/TTLT-BGDĐT-BTC của Bộ Giáo dục và
Đào tạo, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg
ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh
trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
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PHỤ LỤC
(Kèm theo Thông tư liên tịch số 27/2013/TTLT-BGDĐT-BTC của Bộ Giáo
dục và Đào tạo, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 12/2013/QĐTTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học
sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ
(Dùng cho học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã
hội đặc biệt khó khăn đang học tại các trường trung học phổ thông hoặc trường
phổ thông có nhiều cấp học thuộc loại hình công lập)
Kính gửi: Trường .........................................................................................
Họ và tên học sinh: ………………………….……………………………
Sinh ngày………tháng…….…năm………..………………
Dân tộc:…………… thuộc hộ nghèo □ (đánh dấu x vào ô vuông nếu
thuộc hộ nghèo)
Thường trú tại thôn/bản)………….…………xã………………………
thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
Huyện………………………….Tỉnh………………………………..
Em đang học lớp:……………Trường……………………………………
Vì lý do………………………………………. (chọn 1 trong 2 lý do sau:
nhà ở xa trường hoặc địa hình cách trở, giao thông khó khăn), nên em không
thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày.
Em làm đơn này kính đề nghị nhà trường xem xét để em được hưởng
chính sách hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg ngày
24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ, gồm:
1. Tiền ăn □
2. Tiền nhà ở (đối với trường hợp học sinh phải tự lo chỗ ở) □
…, ngày …..tháng…..năm 201…
Ý kiến của bố, mẹ hoặc
người giám hộ
Học sinh
(Ký/điểm chỉ, ghi rõ họ, tên)
(Ký, ghi rõ họ, tên )
Xác nhận của Ủy ban nhân dân xã
nơi thường trú
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)
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