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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /HD-CĐNGT      Bắc Giang, ngày         tháng 11 năm 2021 

 

HƯỚNG DẪN  

Về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên  

năm học 2021 - 2022 

 

Căn cứ Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 28/VBHN-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập (HBKKHT) 

đối với học sinh, sinh viên (HSSV) trong các trường chuyên, trường năng khiếu, 

các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục 

quốc dân; 

Căn cứ công văn số 1754/LĐTBXH-TCGDNN ngày 09/6/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn mức thu học 

phí trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp năm học 2021- 2022;  

Căn cứ Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND ngày 05/7/2016 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Bắc Giang quy định mức thu học phí tại các cơ sở giáo dục công 

lập tỉnh Bắc Giang; 

Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang hướng dẫn về học bổng khuyến 

khích học tập (HBKKHT) đối với học sinh, sinh viên (HSSV) năm học 2021- 

2022 như sau: 

1. Đối tượng được xét, cấp học bổng 

Đối tượng được xét, cấp HBKKHT là HSSV đang theo học hệ đào tạo 

chính quy trong Nhà trường có kết quả học tập, rèn luyện từ loại khá trở lên, 

không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong kỳ xét, cấp học bổng. 

2. Tiêu chuẩn được xét, cấp học bổng và mức HBKKHT 

a. Mức học bổng loại khá 

- Tiêu chuẩn: Có điểm trung bình chung học tập và điểm rèn luyện đều đạt 

loại khá trở lên. 

- Mức hưởng:  

+ Đối với học sinh hệ trung cấp Y, Dược chính quy: 600.000 đồng/tháng. 

+ Đối với sinh viên hệ cao đẳng Y, Dược chính quy: 680.000 đồng/tháng. 

+ Đối với sinh viên hệ cao đẳng Sư phạm chính quy: 470.000 đồng/tháng. 
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b. Mức học bổng loại giỏi 

- Tiêu chuẩn: Có điểm trung bình chung học tập đạt loại giỏi trở lên và 

điểm rèn luyện đạt loại tốt trở lên. 

- Mức hưởng: 

+ Đối với học sinh hệ trung cấp Y, Dược chính quy: 630.000 đồng/tháng. 

+ Đối với sinh viên hệ cao đẳng Y, Dược chính quy: 710.000 đồng/tháng. 

+ Đối với sinh viên hệ cao đẳng Sư phạm chính quy: 500.000 đồng/tháng. 

c. Mức học bổng loại xuất sắc 

- Tiêu chuẩn: Có điểm trung bình chung học tập và điểm rèn luyện đều đạt 

loại xuất sắc. 

- Mức hưởng: 

+ Đối với học sinh hệ trung cấp Y, Dược chính quy: 660.000 đồng/tháng. 

+ Đối với sinh viên hệ cao đẳng Y, Dược chính quy: 740.000 đồng/tháng. 

+ Đối với sinh viên hệ cao đẳng Sư phạm chính quy: 530.000 đồng/tháng. 

d. Điểm trung bình chung học tập và điểm rèn luyện được xác định theo 

quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội. Trong đó, điểm trung bình chung học tập để xét học bổng theo quy định 

tại Hướng dẫn này được tính từ điểm thi, kiểm tra hết môn học lần thứ nhất; 

không xét HBKKHT cho HSSV có điểm thi hoặc điểm kiểm tra hết môn học 

dưới 5,5 (tính điểm thi/ kiểm tra lần thứ nhất) và HSSV có học phần bảo lưu kết 

quả học tập. 

3. Nguyên tắc xét, cấp học bổng  

- Quỹ HBKKHT được bố trí tối thiểu bằng 8% nguồn thu học phí. Đối với 

các ngành nghề đào tạo không thu học phí thì quỹ học bổng được trích tối thiểu 

bằng 8% nguồn ngân sách nhà nước cấp bù học phí. 

- Quỹ HBKKHT được xác định theo khóa học, ngành học. 

- Căn cứ vào quỹ HBKKHT của từng khoá học, ngành học, Hội đồng xét từ 

học bổng loại xuất sắc trở xuống đến hết số suất học bổng đã được xác định. Với mỗi 

loại học bổng, xét theo thứ tự điểm trung bình chung học tập từ cao trở xuống. 

- Trường hợp nhiều HSSV có điểm trung bình chung học tập bằng nhau 

thì thứ tự ưu tiên được thực hiện như sau: HSSV có điểm rèn luyện cao hơn, 

HSSV có điểm đánh giá Nội dung 1 của Quy định về đánh giá kết quả rèn luyện 

cao hơn, HSSV có điểm trung bình chung học tập theo thang điểm 10 cao hơn. 

Các trường hợp còn lại do Hội đồng quyết định. 

- HSSV thuộc diện hưởng học bổng chính sách, trợ cấp xã hội, chính sách 

ưu đãi khác nếu đạt đủ tiêu chuẩn về học tập và rèn luyện thì vẫn được xét, cấp 

HBKKHT. 
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- HBKKHT được cấp theo từng học kỳ và cấp 10 tháng trong năm học. 

Đối với HSSV đào tạo theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ thì thì 15 

mô đun hoặc tín chỉ được tính tương đương với một học kỳ (không tính các học 

phần học trả nợ, học cải thiện). 

4. Quy trình xét, cấp học bổng   

- Kết thúc mỗi học kỳ, phòng Kế hoạch - Tài chính gửi Thông báo nguồn 

kinh phí HBKKHT về các khoa đào tạo. 

- Các khoa căn cứ kết quả học tập, rèn luyện của HSSV, xét và lập danh 

sách HSSV theo mẫu thuộc diện được xét, cấp học bổng từ loại xuất sắc trở 

xuống đến hết chỉ tiêu theo nguồn kinh phí cho phép gửi về Hội đồng xét, cấp 

HBKKHT của Nhà trường (qua Phòng Hướng nghiệp - Công tác HSSV). Hội 

đồng tổ chức họp xét và trình Hiệu trưởng quyết định danh sách HSSV được cấp 

HBKKHT. Kết quả họp xét HBKKHT được công bố công khai và thông báo 

cho HSSV. 

- HSSV đã được xét HBKKHT nhưng chưa được cấp học bổng, nếu xin 

thôi học (hoặc tự ý bỏ học) thì không được cấp HBKKHT. HSSV gian lận trong 

thi, kiểm tra, trong kê khai để đánh giá kết quả rèn luyện để được cấp HBKKHT 

thì bị thu hồi HBKKHT đã được cấp. Việc thu hồi HBKKHT phải được thể hiện 

trong quyết định kỷ luật. 

5. Thành phần Hội đồng xét, cấp học bổng 

 - Chủ tịch Hội đồng: Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng được Hiệu 

trưởng ủy quyền. 

- Ủy viên:  

+ Lãnh đạo các đơn vị: phòng Hướng nghiệp - Công tác HSSV, phòng 

Đào tạo - Nghiên cứu khoa học, phòng Kế hoạch - Tài chính, khoa có HSSV 

được xét, cấp học bổng; 

+ Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội sinh viên trường. 

- Thư ký: Viên chức Phòng Hướng nghiệp - Công tác HSSV. 

Trên đây là Hướng dẫn về HBKKHT đối với HSSV năm học 2021 - 2022, 

trưởng các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm phổ biến, triển khai thực hiện tới 

giảng viên, nhân viên và HSSV thuộc thẩm quyền quản lý. Trong quá trình thực 

hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị báo cáo Nhà trường (qua Phòng 

Hướng nghiệp - Công tác HSSV) để kịp thời xem xét, giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- HT, các PHT; 

- Các đơn vị  (t/h); 

- Ban CNTT (đăng Website); 

- Lưu: VT, HN-CTHSSV. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Hoàng Quỳnh 
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