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

Số: 1298 /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 09 tháng 9 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt phương án cấp gạo để hỗ trợ cho học sinh Học kỳ I
năm học 2019-2020 theo đối tượng quy định tại Nghị định số
116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ (đợt 1)
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ về
quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt
khó khăn;
Căn cứ Quyết định số 1360/QĐ-BTC ngày 08/8/2019 của Bộ trưởng Bộ
Tài chính về việc xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh năm học 2019-2020;
Căn cứ Công văn 15777/BTC-ĐT-CTHSSV ngày 04/11/2016 của Bộ Tài
chính về việc thực hiện hỗ trợ gạo dự trữ quốc gia cho học sinh theo Nghị định
số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ;
Căn cứ Công văn số 583/CDTNB-KH&QLHDT ngày 16/8/2018 của Cục
Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình về việc cấp gạo DTQG hỗ trợ học sinh
Học kì 1 năm học 2019-2020;
Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 744/TTr-SGDĐT
ngày 27/8/2019 phê duyệt phương án phân bổ gạo hỗ trợ cho học sinh đợt 1( 2
tháng) của Học kỳ I năm học 2019-2020 theo đối tượng quy định tại Nghị định
số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt phương án cấp 447.240 kg gạo của Chính phủ (sau khi
đã khấu trừ 1.560 kg gạo tồn của năm học 2018-2019 tại các địa phương) cho
Sở Giáo dục và Đào tạo và các huyện để cấp cho học sinh tiểu học, trung học
cơ sở và trung học phổ thông (2 tháng trong Học kỳ I năm học 2019-2020)
được hưởng theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016
của Chính phủ về quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở
xã, thôn đặc biệt khó khăn, phân bổ thành hai đợt; cụ thể như sau:
a) Đợt 1 (2 tháng): 447.240 kg, trong đó:
- UBND huyện: 357.600 kg;

- Sở Giáo dục và Đào tạo: 89.640kg.
(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)
b) Đợt 2 (3tháng): UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối
hợp với UBND các huyện rà soát đối tượng, tổng hợp số lượng gạo Học kì I
theo nhu cầu thực tế của các đơn vị và địa phương ( sau khi khấu trừ số lượng
gạo đã cấp đợt 1), tham mưu UBND tỉnh xem xét ban hành Quyết định phân
bổ gạo đợt 2 cho học sinh trước ngày 15/11/2019.
Điều 2. Kinh phí vận chuyển gạo
1. Kinh phí vận chuyển gạo đến Trung tâm các huyện do Cục Dự trữ Nhà
nước khu vực Nghĩa Bình chi trả.
2. Kinh phí vận chuyển, bốc xếp gạo từ xe Cục Dự trữ Nhà nước khu vực
Nghĩa Bình vào kho dự trữ của UBND các huyện và kinh phí chi cho việc vận
chuyển từ Trung tâm đến các điểm trường: Sử dụng từ nguồn ngân sách của
UBND các huyện và kinh phí của các trường THPT.
3. Khuyến khích bên giao – nhận thỏa thuận để việc giao gạo linh hoạt,
phù hợp, tránh việc bốc xếp nhiều lần; di chuyển lòng vòng bất hợp lý.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm
Chủ trì, phối hợp với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình tiếp nhận
và giao 447.240 kg gạo cho UBND các huyện, các trường THPT có học sinh
thuộc diện được hưởng theo từng đợt; đồng thời kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức
thực hiện, đảm bảo đúng đối tượng, định mức theo quy định; hoàn thành việc
cấp gạo đợt 1 trước 30/9/2019 và có kế hoạch trình UBND tỉnh phân bổ gạo
cho học sinh đợt 2 Học kì I của năm học 2019-2020 trước ngày 15/11/2019.
2. Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm
tra việc cấp gạo và hướng dẫn UBND các huyện thanh quyết toán theo đúng
quy định hiện hành của Nhà nước.
3. UBND các huyện
- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực
Nghĩa Bình ký hợp đồng vận chuyển, chuẩn bị kho, tiếp nhận, bảo quản và
thực hiện quy trình tiếp nhận gạo theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.
- Chỉ đạo các trường tiểu học và trung học cơ sở cấp gạo cho học sinh kịp
thời, hoàn thành đợt 1 trước 30/9/2019.
4. Kết thúc cấp gạo đợt 1, UBND các huyện, các trường THPT có học
sinh thuộc diện được hưởng chính sách tổng hợp, báo cáo kết quả cấp phát gạo
đợt 1 và nhu cầu gạo Học kì I năm học 2019-2020 về Sở Giáo dục và Đào tạo
trước ngày 15/10/2019 để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền cấp gạo đợt 2 Học
kỳ I cho học sinh kịp thời.
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Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Giáo dục và
Đào tạo, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND
các huyện và Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ Tài chính;
- Tổng cục Dự trữ Nhà nước;
- Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình;
- CT, PCT(KGVX) UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Ban Dân tộc tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP(KGVX), CBTH;
- Lưu: VT, KGVXbthm309
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