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HƯỚNG DẪN  

Về việc hỗ trợ học phí và chi phí học tập cho học sinh, sinh viên 

 đang học nghề trình độ trung cấp, cao đẳng 

có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Giang  

 

Căn cứ Nghị quyết số 61/2021/NQ/-HĐNG ngày 10 tháng 12 năm 2021 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang quy định một số chính sách hỗ trợ Giáo 

dục nghền nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Công văn số 04/VP-CTHĐND của Văn phòng Đoàn đại biểu 

Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc gửi Phụ lục kèm theo 

Nghị quyết số 61/2021/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Bắc Giang. 

Nhà trường hướng dẫn về việc hỗ trợ  học phí và chi phí học tập cho học 

sinh, sinh viên đang học nghề trình độ trung cấp, cao đẳng có hộ khẩu thường 

trú tại tỉnh Bắc giang đang theo học trong Trường như sau: 

1. Đối tượng áp dụng 

Đối tượng được hỗ trợ học phí và chi phí học tập là học sinh, sinh viên có 

hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Bắc Giang tốt nghiệp trung học cơ sở 

(THCS), trung học phổ thông (THPT) trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ 

ngày được cấp bằng tốt nghiệp, tiếp tục học trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng 

tại trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang. 

2. Nguyên tắc hỗ trợ 

2.1. Mỗi học sinh, sinh viên chỉ được hỗ trợ 01 lần khi tham gia chương 

trình đào tạo trình độ cao đẳng hoặc trình độ trung cấp theo chính sách quy định 

tại Nghị quyết này. 

2.2. Trường hợp học sinh, sinh viên học đồng thời ở nhiều cơ sở GDNN 

thì chỉ được hưởng chính sách tại một cơ sở GDNN do học sinh, sinh viên lựa 

chọn.  

Thời gian được hưởng hỗ trợ theo thời gian học thực tế và không quá 10 

tháng/1 năm học/1 học sinh, sinh viên, không quá 20 tháng/01 khóa học trình độ 

trung cấp và không quá 30 tháng/01 khóa học trình độ cao đẳng/01 học sinh, 

sinh viên.  

Đối với các chương trình đào tạo theo tín chỉ thì kinh phí được cấp theo 

thời gian đào tạo quy đổi nhưng không vượt quá thời gian đào tạo của ngành, 

nghề học và trình độ đào tạo tương đương theo hình thức niên chế. 
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2.3 Học sinh, sinh viên không được hưởng hỗ trợ học phí và chi phí học 

tập trong các trường hợp sau:  

a) Học sinh, sinh viên thuộc đối tượng được hưởng chính sách không nộp 

hồ sơ đề nghị hưởng chính sách theo quy định. 

b) Bị kỷ luật buộc thôi học hoặc nghỉ học do ốm đau, tai nạn không thể 

tiếp tục theo học. Thời gian không được hưởng hỗ trợ học phí và chi phí học tập 

tính từ ngày quyết định buộc thôi học hoặc quyết định nghỉ học có hiệu lực. 

c) Trong thời gian bị đình chỉ học tập (có thời hạn), trừ trường hợp dừng 

học do ốm đau, tai nạn, học lại hoặc dừng học vì lý do khách quan được nhà 

trường xác nhận. 

d) Trong thời gian bị tạm giam, tạm giữ. 

3. Chính sách hỗ trợ học phí và chi phí học tập cho học sinh, sinh viên 

học trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng  có hộ khẩu thường trú tại tỉnh 

Bắc Giang đang theo học trongTrường 

3.1. Mức hỗ trợ  

a) Hỗ trợ 400.000 đồng/1 học sinh, sinh viên/1 tháng đối với học sinh, 

sinh viên tốt nghiệp THCS, THPT tiếp tục học trình độ trung cấp, trình độ cao 

đẳng là người dân tộc thiểu số; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; người 

khuyết tật; người không có nguồn nuôi dưỡng được quy định cụ thể như sau: 

- Trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng thuộc một trong các 

trường hợp sau đây: 

+ Bị bỏ rơi chưa có người nhận làm con nuôi; 

+ Mồ côi cả cha và mẹ; 

+ Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại bị tuyên bố mất tích theo quy định 

của pháp luật; 

+ Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang hưởng chế độ chăm sóc, 

nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội; 

+ Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án 

phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính 

tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; 

+ Cả cha và mẹ bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật; 

+ Cả cha và mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ 

giúp xã hội, nhà xã hội; 

+ Cả cha và mẹ đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam 

hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo 

dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; 

+ Cha hoặc mẹ bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật và người 

còn lại đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội, nhà 

xã hội; 
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+ Cha hoặc mẹ bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật và người 

còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp 

hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục 

bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; 

+ Cha hoặc mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ 

giúp xã hội và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại 

giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo 

dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

- Người thuộc diện quy định tại khoản 1 Điều này đang hưởng trợ cấp xã 

hội hàng tháng mà đủ 16 tuổi nhưng đang học văn hóa, học nghề, trung học 

chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất thì tiếp tục được hưởng 

chính sách trợ giúp xã hội cho đến khi kết thúc học, nhưng tối đa không quá 22 

tuổi. 

b) Học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học trình độ trung cấp: mức hỗ trợ 

200.000 đồng/1 học sinh/1 tháng. 

3.2. Thành phần, số lượng hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ gồm:  

- Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập (Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục kèm 

theo Nghị quyết này).  

- Xác nhận của cơ sở GDNN (Mẫu số 02 quy định tại Phụ lục kèm theo 

Nghị quyết này).  

- Bằng tốt nghiệp THCS hoặc THPT (Bản sao chứng thực hoặc bản phô 

tô, xuất trình bản chính để đối chiếu). 

- Đối với học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết 

tật, ngoài các giấy tờ nêu trên phải bổ sung bản sao Giấy chứng nhận hộ nghèo, 

hộ cận nghèo, người khuyết tật do Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn cấp;  

- Đối với học sinh, sinh viên là người không có nguồn nuôi dưỡng, ngoài 

các giấy tờ nêu trên phải bổ sung bản sao Quyết định hưởng trợ cấp xã hội hàng 

tháng của Chủ tịch UBND huyện, thành phố cấp.  

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

3.3. Trình tự, thủ tục hỗ trợ 

a) Trước ngày 30 tháng 7 hằng năm, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Ngô 

Gia Tự Bắc Giang cấp Giấy xác nhận (Mẫu số 02 quy định tại Phụ lục kèm theo 

Hướng dẫn này) cho học sinh, sinh viên là đối tượng được hưởng chính sách hỗ 

trợ học phí và chi phí học tập.  

b) Trước ngày 15 tháng 8 hằng năm, học sinh, sinh viên thuộc đối tượng 

được hưởng chính sách hỗ trợ học phí và chi phí học tập nộp hồ sơ theo hướng 

dẫn trên về UBND xã, phường, thị trấn nơi học sinh, sinh viên có hộ khẩu 

thường trú để xác nhận. UBND xã, phường, thị trấn nơi học sinh, sinh viên có 
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hộ khẩu thường trú có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ chưa đầy 

đủ, UBND cấp xã có trách nhiệm hướng dẫn học sinh, sinh viên bổ sung hồ sơ. 

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, UBND 

xã, phường, thị trấn nơi học sinh, sinh viên có hộ khẩu thường trú có trách 

nhiệm xác nhận vào Đơn đề nghị (Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục kèm theo 

Hướng dẫn này), lập danh sách kèm hồ sơ gửi Bộ phận một cửa của UBND 

huyện, thành phố nơi học sinh, sinh viên có hộ khẩu thường trú. 

d) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng Lao 

động - Thương binh và Xã hội huyện, thành phố nơi học sinh, sinh viên có hộ 

khẩu thường trú có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, trình Chủ tịch UBND huyện, 

thành phố phê duyệt. Trong thời hạn 02 ngày làm việc Chủ tịch UBND huyện, 

thành phố ban hành Quyết định phê duyệt và quyết định chi trả kinh phí hỗ trợ 

cho đối tượng hưởng chính sách. 

3.4. Phương thức và thời gian chi trả  

a) Cơ quan thực hiện chi trả: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

huyện, thành phố chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ đối tượng, tổ chức thực hiện 

chi trả kinh phí hỗ trợ học phí và chi phí học tập cho học sinh, sinh viên. 

b) Thời gian chi trả: Kinh phí hỗ trợ học phí và chi phí học tập được thực 

hiện mỗi năm 01 lần, trước ngày 30 tháng 8 hằng năm; trường hợp học sinh, 

sinh viên chưa được nhận kinh phí hỗ trợ học phí và chi phí học tập theo thời 

hạn quy định thì được truy lĩnh trong lần chi trả tiếp theo.  

Trên đây là Hướng dẫn về việc hỗ trợ học phí và chi phí học tập cho học 

sinh, sinh viên đang học nghề trình độ trung cấp, cao đẳng có hộ khẩu thường 

trú tại tỉnh Bắc Giang đang theo học trong trường  Cao đẳng Ngô Gia tự Bắc 

Giang, Nhà trường yêu cầu Lãnh đạo các khoa nghiêm túc triển khai tới toàn thể 

học sinh, sinh viên được biết và thực hiện theo đúng nội dung và thời gian quy 

định./. 
 

Nơi nhận: 
- Ban giám hiệu; 

- Các đơn vị  (t/h); 

- Ban CNTT (đăng Website);                 

- Lưu: VT, HN-CTHSSV. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

  

 

 

Nguyễn Hoàng Quỳnh 
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