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THÔNG BÁO 
(VV cấp phát chế độ cho học sinh học) 

 

Kính gửi: Các thầy cô giáo chủ nhiệm 

 

Thực hiện Nghị đinh 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính 

sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn (gọi tắt là chế độ 

116); Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ về Quy định về cơ chế thu, 

quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, 

giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo (gọi tắt là 

chế độ 81). 

Hiệu trưởng nhà Trường thông báo về việc cấp phát các chế độ nêu trên với các nội 

dung sau: 

Đối tượng học sinh, thời gian nhận chế độ gồm 

Học kỳ II, năm học 2020-2021: cấp phát chế độ 116 cho học sinh khối 10 (nay là khối 

11, có danh sách kèm theo) 

Học kỳ I, năm học 2021-2022: Cấp phát chế độ 116 và chế độ 81 cho học sinh khối 

10 và 11 (cấp 5 tháng, từ tháng 09/2021 đến tháng 01/2022, có danh sách kèm theo) 

Khi đi mang theo CMND hoặc CCCD, sổ hộ khẩu 

Thời gian cấp phát: Thứ 7, ngày 22 tháng 01 năm 2022. Cụ thể:  

Từ 7h30 đến 9h00 học sinh khối 11 

Từ 9h00 đến 11h00 học sinh khối 10 

Yêu cầu: Các thầy cô giáo chủ nhiệm, thông báo cho học có mặt đầy đủ để nhận chế 

độ. Đồng thời các thầy cô GVCN cũng có mặt để hướng dẫn học sinh thực hiện việc nhận 

chế độ đúng, đủ và kịp thời.  

Xin trân trọng cảm ơn ! 


