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Dak Nóng, ngàyJ3tháng 4 nám 2020

NGHI QUVET
Bãi bô mt phn Ngh quyt s 04/20171NQ-HBND ngày 26 tháng 7 näm
2017 cña Hi dông nhân dan tinh Bãk Nông quy cInh khoãng each Va dja
bàn lam can cfr xác djnh hçc sinh không the di den trtrông và tr& ye nhà
trong ngày; t l khoán kinh phi phyc vi1 nâu an cho h9c sinh o' các truông
h9c trên dja bàn tinh Bãk Nông theo Nghj dlnh s6 116/2016/NB-CP
ngày 18 tháng 7 nám 2016 cüa ChInh phü
HQI BONG NHAN DAN T!NH BAK NONG
KHOA III, KY HQP BAT THIX0NG
Càn ct'Lut To chic chInh qzn djaphu'ong ngày 19 tháng 6 nãm 2015;
Cãn c& Lut Ban hành van bàn quy phm pháp Iziçt ngày 22 thông 6 nani
2015;
Can c& Nghf dfnh so' 34/2016/ND-CP ngày 14 thông 5 näm 2016 cia ChInh
phi quy djnh chi tiêt mt sO diéu và bin phOp thi hành Lut ban hành van bàn quy
phczm pháp lugt,
Can th Nghj djnh sO' 116/2016/ND-CT ngày 18 thông 7 nãm 2016 cia
ChInh phi quy dfnh chInh sách hO trcr hQc sinh và tru'O'ng phO thông & xd, thOn
dác biçt khO k/ian;
Xét TO' trInh sO' 1157/TTr-UBND ngày 16 thông 3 nãm 2020 cüa Uy ban
nhán dan tinh ye vic dé nghj bäi bO mç5t p/iOn Ngh/ quyCt sO 04/2017/NQHDND ngày 26 thông 7 nàm 2017 cta HQi dOng nhOn dOn tinh Dak Nóng quy
d/nh khoOng cOch và d/a bàn lam can cô xàc dfnh hQc sinh k/iOng the di den
tru'àng và trO' ye nhà trong ngày, t) lé khoOn kinh phi phyc vy nOu an cho hQc
sinh & cOc tru'&ng hQc trén dja bàn tinh Dak NOng theo Nghj dfnh sO
116/2016/ND-CP ngày 18 thông 7 nám 2016 cla ChInhphi BOo cáo thOrn tra
cia Ban Van hóa — X hi Hi dOng nhOn dOn tinh, k/en tháo Iun cta dcii
biéu Hç5i dOng nhOn dOn tgi k5' hQp.
QUYET NGH:
Biu 1. BAi bô n5i dung: "Tnthng hçp dja hlnh each tr&, giao thông di 1a
khó khn (phâi qua song, suOi khOng có câu, qua dèo, niii cao, qua vüng st lâ
dat, dá), giao Uy ban nhân dan tinh quy djnh ciii the ye khoãng each phü hçip vi
tlnhhInh thirc tê ciia dja phi..ro'ng ti tü'ng thè'i diem." ti khoán 1 Diêu 1 Nghj
quyêt sO 04/201 7/NQ-HDND ngày 26 tháng 7 nãm 2017 cüa Hi dOng nhân dan
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tinh D.k Nông quy djnh khoàngcách và dja bàn lam can cir xác djnh h9c sinh
không the di den tnrng và tr& ye nhà trong ngày; t l khoan kinh phi phic vii
nau an cho h9c sinh a các trumg hçc trên dja bàn tinh Däk Nông theo Nghj djnh
so 116/2016/ND-CP ngày 18 tháng 7 näm 2016 cüaChInh phü.
Diu 2. To chü'c thuc hiên
1. Giao Uy ban nhân dan tinh to chirc triên khai thirc hin Nghj quyt nay.
2. Giao Thuông tr1rc Hi dng nhân dan tinh, các Ban cüa I-li dông nhân
dan tinh, To dti biêu và di biêu Hi dông nhân dan tinh giám sat vic to chirc
thirc hin Nghj quyêt.
Nghj quyt nay cia duçic Hi dng nhân dan tinh Dk Nông khóa III, k'
h9p bat thi..thng thông qua ngày 23 tháng 4 näm 2020 và có hiu 1irc tili ngày 0.9
tháng 5 näm 2020.!.
Noin1zân:
- Uy ban ThuOngvi Quôc hôi, ChInh phO;
- Van phOng: Quoc hi, ChInh phü;
- Các B: Giáo diic và Dào tao, Tu pháp;
- Ban Cong tác dai biêu;
- Ciic Kiêrn tra van bàn QPPL - B Tu' pháp;
- Thu'O'ng trirc Tinh Ciy;
- ThuOng trrc HDND tinh;
- Uy ban nhân dan tinh;
- Uy ban MTTQ Vit Nam tinh;
- Doàn Dai biêu QuOc hôi tinh;
- Các Ban HDND tinh;
- Các Dai biêu HDND tinh;
- Van phOng: Tinh üy, Doàn DBQH, HDND, UBND tinh;
- Các So, Ban, ngành thuc tinh;
- HDND, UBND các huyên, thành phô;
- Báo Dak NOng, Dài PT&TH tinh, Cong báo tinh;
- Cong thông tin din tU' tinh;
- Trung tam lu'u trcl' tinh;
- Lu'u: VT,TH,HC-TC-QT,HSKE-I.
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