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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v lịch tiếp nhận gạo hỗ trợ cho
học sinh kỳ II năm học 2018-2019

Kính gửi:
- UBND các huyện Nho Quan; Kim Sơn;
- Các trường THPT: Nho Quan A; Nho Quan B; Nho Quan C;
Kim Sơn A; Kim Sơn C; Yên Mô B; THPT chuyên Lương Văn Tụy.
Thực hiện Quyết định số 267/QĐ-UBND ngày 19/02/2019 của UBND tỉnh Ninh
Bình về việc phân bổ gạo để hỗ trợ cho học sinh, học kỳ II năm học 2018-2019.
Việc cấp hỗ trợ gạo cho học sinh do Cục dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam
Ninh thực hiện, phương thức, lịch giao nhận và thời gian giao nhận cụ thể như sau:
1. Phương thức giao nhận:
Cục dự trữ gạo Nhà nước sẽ giao gạo hỗ trợ cho học sinh tại trung tâm huyện,
thị, thành phố thuộc các địa bàn có học sinh được hỗ trợ gạo trên phương tiện vận
chuyển của bên giao. Việc vận chuyển gạo từ trung tâm huyện, thành phố để cấp phát
cho các đối tượng học sinh do đơn vị tiếp nhận gạo thực hiện. Kinh phí vận chuyển,
giao nhận gạo từ trung tâm huyện, thành phố cho các đối tượng học sinh được hỗ trợ
gạo do nguồn kinh phí của đơn vị chi trả. Các đơn vị chủ động phương tiện vận
chuyển, bốc dỡ xuống từ phương tiện của bên giao (Cục Dự trữ Nhà nước) và thực
hiện cấp phát kịp cho học sinh.
2. Trách nhiệm giao nhận
- Chi cục dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh và Sở GD&ĐT tổ chức giao
đối với các trường THPT trực thuộc Sở quản lý.
- Chi cục dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh và UBND các huyện tổ chức giao
đối với các trường tiểu học, THCS trực thuộc huyện quản lý.
3. Địa điểm giao nhận, thời gian giao nhận:
- Đơn vị nhận gạo:
+ Các Trường THPT: Nho Quan A; Nho Quan B; Nho Quan C; Kim Sơn A;
Kim Sơn C; trường THPT chuyên Lương Văn Tụy; Yên Mô B.
+ Các trường tiểu học, THCS thuộc 2 huyện Nho Quan, Kim Sơn.
- Địa điểm nhận gạo:
+ Trường THPT Kim Sơn A; Kim Sơn C; Yên Mô B và các trường tiểu học,
THCS huyện Kim Sơn nhận tại phòng GD&ĐT huyện Kim Sơn;
+ Trường THPT Nho Quan A, Nho Quan B; Nho Quan C, trường THPT
chuyên Lương Văn Tụy; và các trường tiểu học, THCS huyện Nho Quan nhận tại
phòng GD&ĐT huyện Nho Quan.
- Thời gian nhận gạo: Ngày 15/3/2019

Sau khi tiếp nhận gạo, các đơn vị chủ động cấp phát gạo kịp thời cho học sinh
đảm bảo đủ số lượng, đúng đối tượng. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn
vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình (qua phòng
Kế hoạch - Tài chính) để xem xét, giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- UBND tỉnh (thay b/c);
- Sở Tài chính (để phối hợp);
- Phòng Thanh tra, GDTH, GDTrH Sở GD&ĐT
- UBND huyện Nho Quan, Kim Sơn
- Lưu VT, KHTC.HA/9.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Ký bởi: Sở Giáo dục
và Đào tạo
Email:
sgddt@ninhbinh.gov.
vn
Cơ quan: Tỉnh Ninh
Bình
Thời gian ký:
07.03.2019 14:20:42

Bùi Thị Khuyên

