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V/v xét học sinh nghèo được
nhận quà năm học 2018-2019

Kính gửi: Các trường TH, TH&THCS, THCS trong huyện.
Căn cứ Kế hoạch số 123/KH-UBND, ngày 17/5/2019 của UBND huyện Đông
Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em và Diễn đàn trẻ em năm 2019;
Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp tục xét chọn học sinh có hoàn cảnh gia đình đặc biệt
khó khăn được nhận quà năm học 2018-2019 như sau:
1. Số lượng: Mỗi trường xét chọn 01 học sinh.
2. Tiêu chí: Là học sinh có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn.
3. Cơ cấu học bổng
- Mỗi suất quà cho học sinh là 01 chiếc xe đạp.
- Mỗi trường: 01 suất/ trường.
4. Thời gian nộp danh sách
- Các trường lập danh sách học sinh theo mẫu đính kèm gửi về Phòng GDĐT
bằng văn bản và qua (đ/c Tiên) địa chỉ mail: ngoctiens1hht@gmail.com trước
ngày 27/5/2019 để tổng hợp báo cáo cấp trên;
- Qua thời gian nêu trên mà các trường không xét gửi lên, thì xem như không
có nhu cầu.
Nhận được Công văn này, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng
các trường TH, TH&THCS, THCS trong toàn huyện triển khai, thực hiện nghiêm
túc./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi (thực hiện);
- Lãnh đạo PGDĐT;
- Website PGDĐT;
- Lưu: VT, HĐNGLL.
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