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CÔNG BÁO/Số 01/Ngày 01-4-2007
UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
____________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________________________________________________

Số: 27/2007/Qð-UBND

Bắc Giang, ngày 23 tháng 3 năm 2007

QUYẾT ðỊNH
Về việc ban hành chế ñộ học bổng ñối với học sinh trường
THPT Chuyên Bắc Giang
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Quyết ñịnh số 05/2002/Qð-BGD&ðT ngày 11/3/2002 của Bộ trưởng Bộ
GD&ðT về việc ban hành Quy chế trường trung học phổ thông chuyên và một số văn
bản hiện hành của Nhà nước;
Xét ñề nghị của Sở Giáo dục và ðào tạo tại Tờ trình số 243/SGD&ðT-KHTC
ngày 19/3/2007,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành chế ñộ học bổng ñối với học sinh trường THPT Chuyên Bắc
Giang như sau:
- Cấp học bổng cho học sinh lớp chuyên, trường THPT Chuyên Bắc Giang ñạt
kết quả học tập xuất sắc.
- Số suất học bổng ñược cấp bằng 100% số học sinh lớp chuyên của trường.
Mức học bổng cấp bình quân 100.000ñ/HS/tháng, số tháng ñược hưởng tính theo
năm học (9 tháng/1 năm). Trên cơ sở kinh phí ngân sách cấp theo số suất và mức học
bổng quy ñịnh, nhà trường quyết ñịnh chi cho từng học sinh theo thành tích học tập
của kỳ học, mức chi cao nhất không quá 280.000ñ/tháng (không chi bình quân).
ðiều 2. Quyết ñịnh này thay thế mục 2, ñiều 3 của Quyết ñịnh số 170/2001/QðUB ngày 07/11/2001 của UBND tỉnh và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Mọi
quy ñịnh trái với Quyết ñịnh này ñều bãi bỏ.
ðiều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Giáo
dục và ðào tạo, Kho bạc nhà nước tỉnh; các ñơn vị và cá nhân liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
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