UBND TỈNH BẮC KẠN

C NG HOÀ XÃ H I CHỦ GHĨ VIỆT NAM

Số: 862 /BDT-CSTT&KHTH

Bắc Kạn, ngày 23 tháng 11 năm 2021

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v trả lời ý kiến cử tri Bàn Văn
Khách, Phó Bí thư Thường trực Đảng
ủy xã Tân Sơn, huyện Chợ Mới

ính ử :
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn;
- Ông Bàn Văn hách, Phó Bí thư Thường trực Đảng
ủy xã Tân Sơn, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.
Thực hiện nhiệm vụ được giao tạ Côn văn số 7690/UBND-TH ngày
15/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của
cử tr trước kỳ họp thường lệ cuố năm 2021, HĐND tỉnh khóa X. Tại Mục 17 của
Côn văn giao cho Ban Dân tộc: Chủ trì phối hợp với Sở Lao động - Thươn b nh
và Xã hội xem xét giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Bàn Văn hách,
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Sơn, huyện Chợ Mới, nêu tại mục 6 phần
I, Báo cáo số 154/BC-HĐND với nội dung: “Việc thực hiện chế độ cho học sinh
được hưởng các chế độ đối với vùng 135 và các chế độ đối với đối tượng hộ
nghèo, Tân Sơn là xã vùng 135 do đó học sinh trong xã được hưởng các chính
sách theo Chương trình 135. Tuy nhiên đối với một số học sinh theo học tại các xã
(huyện khác) để được hưởng các chính sách trên các em phải về xã lấy giấy xác
nhận thuộc vùng 135 (trong khi Chính phủ đã ban hành Quyết định xã 135). Bên
cạnh đó giữa các địa phương không đồng nhất về mẫu xác nhận hộ nghèo nên khi
học sinh theo học ở các trường thuộc huyện khác (Na Rì) nộp giấy xác nhận
thường bị trả về làm lại vì không đúng mẫu. Cử tri đề nghị sửa đổi quy định cho
phù hợp, đồng nhất về mẫu để thống nhất trong thực hiện, trách thủ tục rườm rà,
mất thời gian”.
Ban Dân tộc đã phối hợp với Sở Lao động - Thưởng binh và Xã hội nghiên
cứu nội dung trên, các quy định hiện hành và thống nhất trả lời ý kiến của cử tri
như sau:
1. Nội dung thứ nhất: "Tân Sơn là xã vùng 135 do đó học sinh trong xã
được hưởng các chính sách theo Chương trình 135. Tuy nhiên đối với một số học
sinh theo học tại các xã (huyện) khác để được hưởng các chính sách trên các em
phải về xã lấy giấy xác nhận thuộc vùng 135 (trong khi Chính phủ đã ban hành
Quyết định xã 135)".
Xã Tân Sơn, huyện Chợ Mới là xã khu vực III (xã đặc biệt khó khăn theo
Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ), theo quy
định hiện nay, học sinh tạ xã Tân Sơn được hỗ trợ tiền ăn, t ền nhà ở và gạo theo
định mức quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính
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Phủ là đún như ý k ến của ông Bàn Văn hách nêu tại tổng hợp ý kiến Báo cáo
số 154/BC-HĐND n ày 11/11/2021 của Hộ đồng nhân dân tỉnh.
Đối với nội dung ông phản ánh "một số học sinh theo học tại các xã (huyện)
khác để được hưởng các chính sách trên các em phải về xã lấy giấy xác nhận
thuộc vùng 135 (trong khi Chính phủ đã ban hành Quyết định xã 135)". Theo quy
định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính Phủ; Côn văn
số 2421/SGDĐT-KHTC ngày 08/12/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn
thực hiện Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính Phủ; Công
văn số 798/PGDĐT ngày 13/8/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Na Rì
v/v hướng dẫn thực hiện chính sách theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày
18/7/2016 của Chính Phủ thì thành phần hồ sơ quy định để học s nh được hỗ trợ
tiền ăn, t ền nhà ở và gạo đều quy định thống nhất như sau:
Thứ nhất: Có đơn đề nghị hỗ trợ (theo mẫu);
Thứ hai: Có sổ hộ khẩu (bản sao có mang bản chính để đối chiếu hoặc bản
sao có chứng thực từ bản chính; trường hợp sổ hộ khẩu bị thất lạc phải có giấy
xác nhận của Trưởng Công an xã);
Thứ ba: Đối với học sinh trung học phổ thông là dân tộc Kinh có thêm giấy
tờ chứng minh là hộ nghèo do UBND cấp xã cấp hoặc xác nhận cho đố tượng.
Ngoài ra tại Côn văn số 798/PGDĐT, ngày 13/8/2021 của Phòng Giáo dục
và Đào tạo huyện Na Rì v/v hướng dẫn thực hiện chính sách theo Nghị định số
116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính Phủ (nơ một số em có hộ khẩu
thường trú tại xã Tân Sơn đến theo học tại các xã thuộc huyện Na Rì) có quy định
thêm như sau: "đối với học sinh ngoài xã, ngoài huyện, ngoài tỉnh. Ngoài hồ sơ
theo quy định cần bổ sung thêm giấy xác nhận của UBND xã nơi học sinh cư trú về
khoảng cách từ nhà học sinh đến trường học nơi gần nhà nhất để làm căn cứ xét
hưởng chính sách".
Nhưn vậy thành phần hồ sơ được quy định như trên, từ Nghị định số
116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ, đến hướng dẫn của Sở Giáo dục
và Đào tạo, hướng dẫn của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Na Rì đều không có
đ ểm nào quy định: "...học sinh theo học tại các xã (huyện) khác để được hưởng
các chính sách trên các em phải về xã lấy giấy xác nhận thuộc vùng 135" như ông
phản ánh. Trường hợp ông phát hiện Trường học nào có học sinh thường trú tại xã
Tân Sơn đến theo học mà nhà trườn đề nghị phải về lấy giấy xác nhận thuộc xã
vùng 135 (tên gọ cũ như ôn phản ánh) thì cung cấp cho Ban Dân tộc để Ban Dân
tộc có thêm căn cứ phối hợp với các ngành liên quan xem xét giải quyết.
2. Nội dung thứ hai: “...các địa phương không đồng nhất về mẫu xác nhận
hộ nghèo nên khi học sinh theo học ở các trường thuộc huyện khác (Na Rì) nộp
giấy xác nhận thường bị trả về làm lại vì không đúng mẫu. Cử tri đề nghị sửa đổi
quy định cho phù hợp, đồng nhất về mẫu để thống nhất trong thực hiện, tránh thủ
tục rườm rà mất thời gian”.
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Tron
a đoạn 2016-2020, việc cấp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận
nghèo có mẫu quy định tại Thôn tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH n ày 28/6/2016
và Thôn tư số 14/2018/TT-BLĐTBXH n ày 26/9/2018 của Bộ Lao động Thươn b nh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số đ ều của Thôn tư số 17/2016/TTBLĐTBXH n ày 28 thán 6 năm 2016 về việc hướng dẫn quy trình rà soát hộ
nghèo, hộ cận nghèo hằn năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa ch ều áp dụng cho
a đoạn 2016-2020; Văn phòn Quốc gia về Giảm n hèo đã ban hành côn văn
số 42/CV-VPQGGN ngày 11/3/2019 về việc hướng dẫn đón dấu xác nhận giấy
chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo. Như vậy, mẫu giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ
cận n hèo tron
a đoạn 2016-2020 đã được hướng dẫn cụ thể và đồng nhất, làm
cơ sở cho việc thực hiện các chính sách hỗ trợ cho hộ hộ nghèo, hộ cận nghèo theo
quy định.
G a đoạn 2021-2025, Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận n hèo quy định tại
Mẫu số 03 ban hành kèm theo Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của
Thủ tướng Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằn năm
và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, n ư n h ệp và diêm nghiệp
có mức sốn trun bình a đoạn 2022 -2025.
Với nội dung trên Ban Dân tộc báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và trả lời để cử
tri Bàn Văn hách, phó Bí thư Đảng ủy xã Tân Sơn, huyện Chợ Mới biết.
ửi bản điện tử

G

- UBND tinh (b/c);
- Sở Lao độn - Thươn b nh và Xã hộ ;
- UBND huyện Chợ Mớ ;
- UBND xã Tân Sơn;
- Phòn CSTT HTH;

ửi bản giấy
- Ông Khách, xã Tân Sơn;
- Phòn CSTT HTH;
- Lưu: VT, Thuần.

riệu hị hu Phương

