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ỦY BAN NHÂN DÂN 
  HUYỆN CAO LỘC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
  Số: 1341/UBND-GDĐT 

 
V/v xác định khoảng cách và địa bàn 

làm căn cứ xác định học sinh không thể 
đi đến trường và trở về nhà trong ngày  

Cao Lộc, ngày 19 tháng 7 năm 2019 

 
                             Kính gửi:  

- Phòng Giáo dục và Đào tạo; 
- Ủy ban nhân dân các xã; 

                                         - Các trường có cấp Tiểu học, THCS thuộc huyện; 
- Các trường Trung học phổ thông trên địa bàn huyện. 

 

Thực hiện Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND, ngày 11/9/2017 của UBND 
tỉnh Lạng Sơn về việc quy định khoảng cách, địa bàn xác định học sinh không thể 
đi đến trường và trở về nhà trong ngày; Quy định tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ nấu 
ăn cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có tổ chức nấu 
ăn tập trung cho học sinh là đối tượng được hưởng chính sách theo quy định tại 
Nghị định số 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 trên địa bàn 
tỉnh Lạng Sơn;  

Thực hiện Công văn số 1672/SDGĐT-GDTrH, ngày 11/7/2019 của Sở Giáo 
dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn về việc xác định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ 
xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày, Ủy ban nhân 
dân huyện Cao Lộc yêu cầu UBND các xã, Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường 
có cấp Tiểu học, THCS trực thuộc, các trường THPT trên địa bàn huyện phối hợp, 
tổ chức thực hiện việc xác định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học 
sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày trên địa bàn huyện Cao Lộc 
như sau: 

1. Tiêu chí xác định khoảng cách, địa bàn học sinh không thể đi đến 
trường và trở về nhà trong ngày 

Việc xác định khoảng cách, địa bàn học sinh thuộc thôn đặc biệt khó khăn, 
xã vùng III không thể đến trường và trở về nhà trong ngày được thực hiện theo 
Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 582/QĐ-TTg, 
ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như sau: 

- Khoảng cách quãng đường từ nhà đến trường được tính theo tuyến đường 
bộ từ 04 km trở lên đối với học sinh Tiểu học; từ 07 km trở lên đối với học sinh 
Trung học cơ sở. 

- Trường hợp đường từ nhà đến trường có khoảng các dưới 04 km đối với 
cấp Tiểu học, dưới 07 km với cấp THCS nhưng có địa hình cách trở, giao thông đi 
lại khó khăn (Phải qua sông, suối không có cầu; qua đèo, núi cao; qua vùng sạt lở 
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đất, đá có thể gây mất an toàn, nguy hiểm đối với học sinh khi đi học) cần diễn giải 
cụ thể về địa hình. 

Lưu ý: Thống kê khoảng cách từ điểm xa nhất của thôn đến trường/điểm 
trường (kể cả thôn không có học sinh học trong năm học này). Thống kê cả các 
trường hợp học sinh có khả năng học tại trường/điểm trường thuộc các xã lân cận 
trong huyện hoặc trường thuộc các huyện khác. Sắp xếp danh mục theo thôn 
(không sắp xếp theo điểm trường). 

2. Tổ chức thực hiện 

2.1. Đối với UBND các xã 

- Chỉ đạo các trường có cấp THCS, TH trên địa bàn phối hợp với lãnh đạo 
thôn/bản tổ chức rà soát, xác định khoảng cách, địa bàn theo tiêu chí quy định.  

- Thành lập hội đồng xét duyệt khoảng cách, địa bàn học sinh không thể đến 
trường và trở về trong ngày (thành phần hội đồng gồm: Chủ tịch UBND xã - Chủ 
tịch Hội đồng xét duyệt, các thành viên hội đồng gồm đại diện Mặt trận tổ quốc, 
đại diện các đoàn thể, cán bộ quản lý các trường TH, THCS trên địa bàn, trưởng 
các thôn trên địa bàn v.v..). Sau khi họp xét tổng hợp theo các mẫu đính kèm 
(Đính kèm email): 

+ Mẫu 1: Khoảng cách, địa bàn học sinh không thể đi đến trường và trở về 
trong ngày (cấp Tiểu học) 

+ Mẫu 2: Khoảng cách, địa bàn học sinh không thể đi đến trường và trở về 
trong ngày (cấp THCS) 

+ Mẫu 4: Tổng hợp các xã, thôn được hưởng chế độ chính sách.  

Lưu ý:  

+ Việc ghi tên thôn trong địa bàn rà soát cần ghi theo tên thôn sau sáp nhập 
tại thời điểm năm 2019. 

+ UBND huyện gửi kèm bản danh sách địa bàn, khoảng cách năm 2018 để 
các xã tham khảo, rà soát trong năm 2019. 

- Gửi hồ sơ đề nghị hội đồng cấp huyện xét duyệt khoảng cách, địa bàn học 
sinh không thể đến trường và trở về trong ngày về UBND huyện Cao Lộc (qua 
Phòng Giáo dục và Đào tạo), thành phần hồ sơ gồm: 

+ Tờ trình đề nghị Hội đồng cấp huyện xét duyệt khoảng cách, địa bàn học 
sinh không thể đến trường và trở về trong ngày;  

+ Biên bản họp hội đồng (gồm đầy đủ chữ ký các thành viên tham dự họp) 

+ Các biểu mẫu: 01, 02, 04;  

- Thời gian nộp hồ sơ về UBND huyện (Qua Phòng Giáo dục và Đào tạo): 
chậm nhất ngày 25/7/2019. 

2.2. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo  

- Nhận hồ sơ đề nghị xét duyệt khoảng cách, địa bàn học sinh không thể đến 
trường và trở về trong ngày của Hội đồng xét duyệt các xã;  
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- Trên cơ sở danh sách đề nghị xét duyệt của các xã, thực hiện tổng hợp danh 
sách khoảng cách, địa bàn học sinh không thể đến trường và trở về trong ngày của 
toàn huyện;  

- Tham mưu UBND huyện thành lập và họp hội đồng xét duyệt khoảng cách, 
địa bàn học sinh không thể đến trường và trở về trong ngày của toàn huyện. 

- Tham mưu UBND huyện hoàn thiện hồ sơ xác định khoảng cách, địa bàn 
học sinh không thể đến trường và trở về trong ngày huyện Cao Lộc trình UBND 
tỉnh (Qua Sở Giáo dục và Đào tạo) phê duyệt (xong trước 05/8/2019);  

2.3. Đối với hiệu trưởng các trường 

- Giao hiệu trưởng các trường THCS trên địa bàn xã chủ trì, phối hợp với 
hiệu trưởng trường Tiểu học chủ động tham mưu triển khai và tổng hợp các nội 
dung thuộc phần trách nhiệm của UBND xã tại mục 2.1 thuộc công văn này. 

- Giao hiệu trưởng các trường THPT phối hợp với UBND các xã và cơ quan 
liên quan thực hiện rà soát, xác định khoảng cách, địa bàn theo tiêu chí quy định; 
thành lập hội đồng xét cấp trường và hoàn thiện các biểu, hồ sơ liên quan gửi về 
UBND huyện Cao Lộc (Qua Phòng Giáo dục và Đào tạo) chậm nhất ngày 
25/7/2019 để tổng hợp, xét duyệt. 

UBND huyện Cao Lộc đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn triển khai thực 
hiện nghiêm túc nội dung trên. Trong quá trình thực hiện nếu vướng mắc đề nghị 
liên hệ về Phòng Giáo dục và Đào tạo qua bà Hoàng Thị Huyền, chuyên viên 
Phòng Giáo dục và Đào tạo (Điện thoại: 02053.861.929 - Di động: 0979.550.865 
hoặc 0918.579.866) để phối hợp giải quyết./. 

 
Nơi nhận:60 

- Như trên; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- các Phòng GDĐT, TCKH; 
- Trang thông tin điện tử huyện; 
- Lưu: VT. 
 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Hoàng Quy 
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