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V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo báo cáo 

tình hình thực hiện các chính sách 

đặc thù về hỗ trợ giáo dục vùng  

dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 

2010 - 2019 

 

Bình Thuận, ngày  28  tháng 02 năm 2020 

Kính gửi: - UBND các huyện: Tuy Phong, 

      Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam,  

      Hàm Tân, Tánh Linh và Đức Linh. 

    - Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận; 

    - Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận; 

    - Trường TC KT-KT Công đoàn Bình Thuận; 

    - Trường Cao đẳng y tế Bình Thuận;  

    - Trường Phổ thông DTNT tỉnh. 

 

Thực hiện Công văn số 3809/UBND-KGVXNV ngày 08 tháng 10 năm 2019 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với đối 

tượng là con em người dân tộc thiểu số vùng cao;  

Ban Dân tộc tỉnh tham mưu xây dựng dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện 

các chính sách đặc thù về hỗ trợ giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 

2010 – 2019 để trình UBND tỉnh thông qua trước khi xây dựng, ban hành chính 

sách mới thay thế. Do đó, để có cơ sở đánh giá một cách toàn diện, sâu kỹ về kết 

quả thực hiện các chính sách hỗ trợ giáo dục đặc thù của tỉnh đối với đồng bào dân 

tộc thiểu số, nhất là: Quyết định số 93/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của 

UBND tỉnh về việc quy định chế độ trợ cấp đối với học sinh dân tộc thiểu số ở các 

thôn, xã, miền núi, vùng cao trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 05/2013/QĐ-

UBND ngày 24/01/2013 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định 

ban hành kèm theo Quyết định số 93/2008/QĐ-UBND; Quyết định số 09/2009/QĐ-

UBND ngày 09/02/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chế độ trợ cấp 

đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số của tỉnh đang theo học tại các 

trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp trong cả nước và Quyết định 

số 04/2013/QĐ-UBND ngày 15/01/2013 của UBND tỉnh vể sửa đổi một số điều 

của Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND. 

Ban Dân tộc tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện và các Trường Cao 

đẳng, Trung cấp trên địa bàn tỉnh có ý kiến góp ý vào dự thảo báo cáo tình hình 

thực hiện các chính sách đặc thù về hỗ trợ giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi 



giai đoạn 2010 – 2019 (đính kèm theo); đồng thời, đề nghị bổ sung, đánh giá, đề 

xuất thêm việc thực hiện các chính sách giáo dục liên quan đến dân tộc thiểu số 

trong thời gian qua mà đơn vị đã triển khai, thực hiện; tình hình sau khi có văn bản 

bãi bỏ các chế độ chính sách đặc thù tại các địa phương, đơn vị. 

Đề nghị UBND các huyện báo cáo và đánh giá thêm kết quả thực hiện Nghị 

định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 của Chính phủ quy định chính sách hỗ 

trợ ăn đối với mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non (trong đó: chú ý 

số học sinh mẫu giáo là người dân tộc thiểu số được thụ hưởng). Ý kiến góp ý của 

Quý cơ quan, đơn vị gửi về Ban Dân tộc trước ngày 06 tháng 3 năm 2020 để tổng 

hợp, hoàn chỉnh.  

Rất mong Quý cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Phòng DT và Bộ phận CTDT các huyện; 

- Lưu VT, NV (Bích). 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Thanh Thị Minh Hiền 
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