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Doc lap-Ty do -Hanh phúc
Thành phó Hó Chi Minh, ngàyofthángd1 nm 2021

Ve báo cáo kêt quå thuc hiÇn chính
sách hô tro giáo duc cho hÍc sinh,
sinh viên thuÙc hÙ nghèo, hÙ c-n
nghèo nm

hÍc 2020-2021

Kính giri: Phòng Giáo duc và ào

t¡o thành phô Thç éc

và các qu-n, huyÇn.

Công vn 34391/SLÐTBXH-VPB ngày 26 tháng 10 nm 2021 cça So
Lao Ùng Thuong binh và X hÙi vè viÇc báo c£o k¿t quá thuc hiÇn chính sách hÑtro
giáo duc cho hÍc sinh, sinh viên thuÙe hÙ nghèo, hÙ c-n nghèo nm

Theo dó, Sò Giáo dåc và ào

hÍc 2020-2021,

t¡o phy trách tông hãp két quå thuc hiÇn'miÁn,

giám hoc phí, hð tro chi phí hoe t-p n n

hÍc 2020 - 2021 cho hoc sinh tù ma1 giáo

den trung hoc phô thông, trung tâm giáo duc thuong xuyên và hô tro tièn n trua cho
tre 3, 4, 5 tuôi dang hÍc t¡i các co so giáo dåc trên dja bàn thành phÑ Hò Chí Minh.
Nhm có co so tông hop gùi Sò Lao Ùng Thuong binh và X hÙi kêt quå thuc
hien miên, giàm hÍe phí, hð trg chi phi hÍc t-p cho hÍc sinh các b-c mâu giáo, tiÃu
hoc, trung hÍc co so, trung tâm giáo dåc thuong xuyên, trung tâm giáo dåc nghê
nghiÇp - giáo dåc thuÒng xuyên và hÙ tro tiên än trua cho trè 3, 4, 5 tuoi, è

Phong Giáo dåc và ào

nghË

t¡o thành phô Thù Dúc và các quân, huyên quan tâm tông

hop báo cáo giëi vê Phông Kê ho¡ch Tåi chính, So Giáo dåc và äo

tao (bia thu ghi rÑ

tên báo cáo và ngurÝi nh-n - chuyên viên Nguyên Thanh Tri) truóe ngày 26/11/2021,

kèm theo
và các

tâp tin báo

cáo qua

hÙp thur kehoachtaichinh@hcm.edu.vn.

So Giáo duc và Dào t¡o dê nghË Phòng Giáo dåc và ào
qu-n, huyÇn quan tâm phôi høp thåc hiÇn./.

t¡o thành phô Thù úc

(Dinh kèm các biéu mu só 01/TH-MGHP, só 02/TH-HTCPHT, só 06/TH-AT
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