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QUY ĐỊNH 

V  v ệc t ực   ệ  c    ộ c     s c      vớ  học sinh, sinh viên 

N    ọc 2022 - 2023 

 

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 Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sƣ phạm;  

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP, ngày 27/8/2021 của Chính phủ 

Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống 

giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá 

dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; 

Căn cứ Thông tƣ Liên tịch số 53/1998/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH 

ngày 25/8/1998 về việc hƣớng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội 

đối với học sinh, sinh viên các trƣờng đào tạo công lập; 

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

trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học 

sinh, sinh viên trong các trƣờng chuyên, trƣờng năng khiếu, các cơ sở giáo dục 

đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; 

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 1312/VBHN-BLĐTBXH ngày 05/4/2019 về 

việc hƣớng dẫn thực hiện Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của 

Thủ tƣớng Chính phủ quy định chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên cao 

đẳng, trung cấp; 

Căn cứ Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 về việc phê duyệt 

danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

giai đoạn 2021- 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 61/2021/NQ/-HĐND ngày 10/12/2021 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 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Bắc Giang; 

Căn cứ Quyết định số 396/QĐ-CĐNGT ngày 15/8/2022 của Hiệu trƣởng 

Trƣờng Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang về việc quy định mức học phí, lệ phí 

và các khoản thu năm học 2022- 2023;  
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Nhà trƣờng quy định về việc thực hiện chế độ chính sách đối với học sinh, 

sinh viên (HSSV) năm học 2022 - 2023 nhƣ sau: 

I.  CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ 

1. Một s  quy  ịnh chung v  chính sách miễn, giảm học phí 

1.1. Không áp dụng miễn, giảm học phí đối với trƣờng hợp đang hƣởng 

lƣơng hoặc sinh hoạt phí khi đi học. 

1.2. Không áp dụng chế độ ƣu đãi về miễn, giảm học phí đối với ngƣời 

học trong trƣờng hợp đã hƣởng chế độ này tại một cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

hoặc cơ sở giáo dục đại học, nay tiếp tục học thêm ở một cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp và giáo dục đại học khác cùng cấp học và trình độ đào tạo. Nếu ngƣời 

học thuộc đối tƣợng đƣợc miễn, giảm học phí đồng thời học ở nhiều cơ sở giáo 

dục hoặc nhiều khoa, nhiều ngành trong cùng một trƣờng thì chỉ đƣợc hƣởng 

một chế độ ƣu đãi. 

1.3. Không áp dụng chế độ miễn, giảm học phí đối với ngƣời học theo 

hình thức đào tạo, bồi dƣỡng ngắn hạn. 

1.4. Không áp dụng chế độ miễn giảm học phí trong thời gian ngƣời học 

bị kỷ luật ngừng học hoặc buộc thôi học, học lƣu ban, học lại, học bổ sung. 

Trƣờng hợp ngƣời học phải dừng học; học lại, lƣu ban (không quá một lần) do 

ốm đau, tai nạn hoặc dừng học vì lý do bất khả kháng không do kỷ luật hoặc tự 

thôi học thì Hiệu trƣởng cơ sở giáo dục xem xét cho tiếp tục học tập theo quy 

định và tiếp tục đƣợc hƣởng chính sách hỗ trợ quy định (HSSV khi trở lại học 

phải làm lại hồ sơ miễn giảm học phí). 

1.5. Kinh phí cấp bù miễn, giảm học phí đƣợc cấp theo thời gian học thực 

tế nhƣng không quá 10 tháng/năm.   

2. Đ   tượng miễn, giảm học phí 

2.1. Đối tƣợng đƣợc miễn học phí 

2.1.1. Ngƣời có công với cách mạng và thân nhân của ngƣời có công với 

cách mạng theo  háp lệnh Ƣu đãi ngƣời có công với cách mạng. 

2.1.2. HSSV bị tàn tật, khuyết tật. 

2.1.3. HSSV mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nƣơng tựa theo quy định 

của Luật Giáo dục nghề nghiệp. 

2.1.4. HSSV là ngƣời dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo 

theo quy định của Thủ tƣớng Chính phủ. 

2.1.5. HSSV là ngƣời dân tộc thiểu số rất ít ngƣời ở vùng có điều kiện 

kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn, bao gồm các dân tộc: La Hủ, La 

Ha, Pà Thẻn, Lự, Ngái, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cơ Lao, Bố Y, Cống, Si La, Pu Péo, 

Rơ Măm, Brâu, Ơ Đu. 

2.1.6. Ngƣời tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp. 

2.2. Đối tƣợng đƣợc giảm học phí 

 



2.2.1. Đối tƣợng đƣợc giảm 70% học phí: HSSV là ngƣời dân tộc thiểu số 

ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan 

có th m quyền. 

2.2.2. Đối tƣợng đƣợc giảm 50% học phí: HSSV là con cán bộ, công 

nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp 

đƣợc hƣởng trợ cấp thƣờng xuyên. 

3. Hồ sơ xét   ễn, giảm học phí 

3.1.  Ngƣời có công với cách mạng và thân nhân của ngƣời có công với 

cách mạng theo  háp lệnh Ƣu đãi ngƣời có công với cách mạng 

- Đơn đề nghị miễn, giảm học phí (theo mẫu); 

- Bản sao thẻ thƣơng binh, bệnh binh…….; 

- Giấy xác nhận do cơ quan quản lý đối tƣợng ngƣời có công hoặc UBND 

 ã  ác nhận. 

3.2. HSSV bị tàn tật, khuyết tật   

- Đơn đề nghị miễn, giảm học phí (theo mẫu); 

- Bản sao giấy khai sinh; 

- Giấy  ác nhận khuyết tật do UBND cấp  ã cấp hoặc Quyết định về việc 

trợ cấp  ã hội của Chủ tịch UBND cấp huyện. 

3.3. HSSV mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nƣơng tựa theo quy định của 

Luật Giáo dục nghề nghiệp 

- Đơn đề nghị miễn, giảm học phí (theo mẫu); 

- Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch UBND cấp huyện. 

3.4. HSSV là ngƣời dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo 

quy định của Thủ tƣớng Chính phủ 

- Đơn đề nghị miễn, giảm học phí (theo mẫu); 

- Bản sao giấy khai sinh; 

- Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận ngh o năm 2022 của UBND cấp  ã. 

3.5. HSSV là ngƣời dân tộc thiểu số rất ít ngƣời ở vùng có điều kiện kinh 

tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn 

- Đơn đề nghị miễn, giảm học phí (theo mẫu); 

- Bản sao giấy khai sinh; 

- Bản sao sổ hộ kh u; 

- Giấy chứng nhận thuộc xã khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn. 

3.6. Ngƣời tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp 

- Đơn đề nghị miễn, giảm học phí (theo mẫu); 

- Bản sao b ng tốt nghiệp trung học cơ sở. 

3.7. HSSV là ngƣời dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã 

hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có th m quyền 



- Đơn đề nghị miễn, giảm học phí (theo mẫu); 

- Bản sao giấy khai sinh; 

- Bản sao sổ hộ kh u; 

- Giấy chứng nhận thuộc xã đặc biệt khó khăn. 

3.8. HSSV là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn 

lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp đƣợc hƣởng trợ cấp thƣờng xuyên 

- Đơn đề nghị miễn, giảm học phí (theo mẫu); 

- Bản sao sổ hƣởng trợ cấp hàng tháng của cha/mẹ; 

- Bản sao quyết định của cơ quan mà cha/mẹ bị TNLĐ; 

- Biên bản giám định thƣơng tật do tai nạn lao động. 

II. CHÍNH SÁCH NỘI TRÚ  

1. Đ   tượ g  ược  ưởng chính sách nội trú 

1.1. Ngƣời dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận ngh o, ngƣời khuyết tật; 

1.2. Ngƣời tốt nghiệp trƣờng phổ thông dân tộc nội trú; 

1.3. Ngƣời dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc là ngƣời 

khuyết tật có hộ kh u thƣờng trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt 

khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo. 

2. Mức học bổng chính sách và các khoản hỗ trợ khác 

2.1. Mức học bổng chính sách 

2.1.1. 100% mức tiền lƣơng cơ sở/tháng đối với HSSV ngƣời dân tộc 

thiểu số thuộc hộ nghèo, cận ngh o, ngƣời khuyết tật; 

2.1.2. 80% mức tiền lƣơng cơ sở /tháng đối với HSSV tốt nghiệp trƣờng 

phổ thông dân tộc nội trú; HSSV ngƣời dân tộc Kinh là ngƣời khuyết tật có hộ 

kh u thƣờng trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng 

dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo; 

2.1.3. 60% mức tiền lƣơng cơ sở /tháng đối với HSSV ngƣời dân tộc Kinh 

thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo có hộ kh u thƣờng trú tại vùng có điều kiện kinh 

tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo. 

2.2. Các khoản hỗ trợ khác 

2.2.1.Hỗ trợ một lần số tiền 1.000.000 đồng/khóa đào tạo để mua đồ dùng 

cá nhân nhƣ: chăn cá nhân, áo ấm (nếu cần), màn cá nhân, chiếu cá nhân, áo đi 

mƣa và quần áo bảo hộ lao động theo nghề đào tạo; 

2.2.2. Hỗ trợ 150.000 đồng đối với HSSV ở lại trƣờng trong dịp Tết 

Nguyên đán (trƣờng hợp do các nguyên nhân khách quan liên quan đến học tập, 

thực tập hoặc do sức kh e cần phải ở lại Trƣờng ; 

2.2.3. HSSV đƣợc hỗ trợ mỗi năm một lần tiền đi lại từ nơi học về gia 

đình và ngƣợc lại: 

- Mức 300.000 đồng/năm (150.000đ/6 tháng  đối với HSSV ở các vùng có 

điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; 



- Mức 200.000đồng/năm (100.000đ/6 tháng  đối với các đối tƣợng còn lại. 

2.2.4. hƣơng thức thanh toán: Thanh toán theo năm tài chính và theo học kỳ.  

3  Hồ sơ xét chính sách nội trú 

3.1. HSSV ngƣời dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo 

- Đơn đề nghị cấp chính sách nội trú (theo mẫu ; 

- Bản sao giấy khai sinh; 

- Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận ngh o năm 2022 của UBND cấp  ã. 

3.2. HSSV ngƣời dân tộc thiểu số là ngƣời khuyết tật 

- Đơn đề nghị cấp chính sách nội trú (theo mẫu ; 

- Bản sao giấy khai sinh; 

- Giấy  ác nhận khuyết tật do UBND cấp  ã cấp hoặc Quyết định của UBND 

cấp huyện về việc trợ cấp  ã hội đối với ngƣời khuyết tật sống tại cộng đồng. 

3.3. HSSV ngƣời Kinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo có hộ kh u thƣờng 

trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu 

số, biên giới, hải đảo 

- Đơn đề nghị cấp chính sách nội trú (theo mẫu ; 

- Bản sao giấy khai sinh; 

- Giấy chứng nhận hộ ngh o, hộ cận ngh o năm 2022  do UBND cấp  ã 

cấp (bản sao công chứng ; 

- Bản sao sổ hộ kh u. 

3.4. HSSV tốt nghiệp trƣờng phổ thông dân tộc nội trú 

- Đơn đề nghị cấp chính sách nội trú (theo mẫu ; 

- Giấy khai sinh (bản sao công chứng ; 

- Bản sao b ng tốt nghiệp (công chứng  hoặc giấy CN tốt nghiệp tạm thời. 

3.5. HSSV ở lại trƣờng trong dịp Tết Nguyên Đán 

- Đơn đề nghị cấp chính sách nội trú (theo mẫu ; 

- Giấy khai sinh (bản sao công chứng ; 

- Các giấy tờ quy định tại một trong các điểm 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5; 

- Giấy xác nhận ở lại trƣờng trong dịp Tết Nguyên Đán (theo mẫu). 

III. CHÍNH SÁCH TRỢ CẤP XÃ HỘI 

1  Đ   tượ g  ưởng trợ cấp xã hội 

 Đối tƣợng hƣởng trợ cấp xã hội là HSSV chính quy đang theo học tại Nhà 

trƣờng thuộc các diện sau đây: 

 1.1. HSSV là ngƣời dân tộc ít ngƣời ở vùng cao; 

 1.2. HSSV là ngƣời mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nƣơng tựa; 

 1.3. HSSV là ngƣời tàn tật theo quy định của Nhà nƣớc tại Nghị định số 

81/CP ngày 23/11/1995 là những ngƣời gặp khó khăn về kinh tế, khả năng lao 



động bị suy giảm từ 41% trở lên do tàn tật, đƣợc Hội đồng y khoa có th m 

quyền  ác định;  

 1.4. HSSV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế (Gia đình thuộc 

diện  óa đói giảm ngh o , vƣợt khó học tập. 

 * Điều kiện đƣợc hƣởng: 

 - HSSV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế, có chứng nhận gia 

đình thuộc diện hộ nghèo (do UBND cấp xã cấp). 

 - HSSV vƣợt khó trong học tập: 

 + Vƣợt khó trong học tập, kết quả học tập và rèn luyện đạt từ loại Khá trở lên; 

 + Không có điểm thi hoặc kiểm tra kết thúc học phần lần 1 dƣới 5,5 (đối 

với đào tạo theo tín chỉ) hoặc dƣới 5,0 (đối với đào tạo theo niên chế); 

 + Không bị xử lý kỷ luật, không vi phạm quy chế thi, kiểm tra từ mức 

khiển trách trở lên; 

 - Có đơn  in hƣởng trợ cấp xã hội (theo mẫu). 

 2. Mức  ưởng trợ cấp xã hội 

- Mức hƣởng trợ cấp xã hội của đối tƣợng thuộc Mục 1.1 Phần III của 

Quy định này: 140.000 đồng/tháng và cấp 12 tháng trong năm (tính trong thời 

gian HSSV tham gia học tập tại Nhà trƣờng).  

- Mức hƣởng trợ cấp xã hội của các đối tƣợng thuộc Mục 1.2, 1.3, 1.4 

Phần III của Quy định này: 100.000 đồng/tháng và cấp 12 tháng trong năm (tính 

trong thời gian HSSV tham gia học tập tại Nhà trƣờng).  

-  hƣơng thức thanh toán: Thanh toán theo năm tài chính và theo học kỳ.  

3. Hồ sơ    nghị  ưởng trợ cấp xã hội 

Hồ sơ đề nghị hƣởng trợ cấp xã hội, bao gồm: 

- Đơn  in hƣởng trợ cấp xã hội (theo mẫu); 

- Một trong các loại giấy tờ xác nhận theo từng đối tƣợng cụ thể sau:  

+ HSSV là ngƣời dân tộc ít ngƣời ở vùng cao: Căn cứ để  ác định ngƣời 

dân tộc ít ngƣời là giấy khai sinh bản gốc, hoặc giấy kết hôn của bố mẹ (nếu 

giấy khai sinh bản gốc bị thất lạc , trong đó có ghi bố hoặc mẹ là ngƣời dân tộc 

ít ngƣời. Ngƣời dân tộc ít ngƣời ở vùng cao là ngƣời dân tộc ít ngƣời liên tục 

sống ở vùng cao hoặc có hộ kh u thƣờng trú ở vùng cao ít nhất từ 3 năm trở lên 

(tính đến thời điểm vào học tại trƣờng đào tạo); 

+ HSSV là ngƣời mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nƣơng tựa: Đây là 

những ngƣời không có ngƣời đỡ đầu chính thức, không có nguồn chu cấp 

thƣờng xuyên (HSSV phải xuất trình giấy xác nhận của cơ quan thƣơng binh  ã 

hội cấp quận, huyện, thị  ã trên cơ sở đề nghị của phƣờng,  ã nơi học sinh, sinh 

viên cƣ trú ; 

 + HSSV là ngƣời tàn tật theo quy định của Nhà nƣớc tại Nghị định số 

81/CP ngày 23/11/1995 là những ngƣời gặp khó khăn về kinh tế, khả năng lao 



động bị suy giảm từ 41% trở lên do tàn tật, đƣợc Hội đồng y khoa có th m 

quyền  ác định: HSSV thuộc diện này phải xuất trình biên bản giám định y khoa 

và xác nhận của Uỷ ban nhân dân  ã, phƣờng về hoàn cảnh kinh tế khó khăn; 

 + HSSV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế (gia đình thuộc diện 

 óa đói giảm ngh o , vƣợt khó học tập: Xuất trình giấy chứng nhận hộ nghèo do 

UBND  ã, phƣờng cấp. 

IV. CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TIỀN ĐÓNG HỌC PHÍ, CHI PHÍ 

SINH HOẠT ĐỐI VỚI SINH VIÊN SƯ PHẠM  

 1  Đ   tượng, mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ và p ươ g t ức chi trả 

1.1. Đối tƣợng, mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ 

- Đối tƣợng: 100% sinh viên CĐS  Khóa 41, 42 ngành Giáo dục Mầm non. 

- Mức hỗ trợ: 

+ Mức hỗ trợ tiền đóng học phí: b ng mức thu học phí. 

+ Mức hỗ trợ chi phí sinh hoạt: 3,63 triệu đồng/tháng. 

- Thời gian hỗ trợ: theo số tháng thực tế học tập tại Trƣờng theo quy định 

nhƣng không quá 10 tháng/ năm học. 

1.2.  hƣơng thức chi trả 

Nhà trƣờng chi trả tiền hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho sinh viên Khối ngành 

Sƣ phạm Khóa 41, 42 qua tài khoản ngân hàng theo năm tài chính và theo học kỳ.  

2. Bồi hoàn kinh phí hỗ trợ 

2.1. Đối tƣợng phải bồi hoàn kinh phí hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí 

sinh hoạt gồm: 

2.1.1. Sinh viên sƣ phạm đã hƣởng chính sách không công tác trong 

ngành giáo dục sau 02 năm kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp; 

2.1.2. Sinh viên sƣ phạm đã hƣởng chính sách và công tác trong ngành 

giáo dục nhƣng không đủ thời gian công tác theo quy định tối thiểu gấp hai lần 

thời gian đào tạo tính từ ngày đƣợc tuyển dụng; 

2.1.3. Sinh viên sƣ phạm đƣợc hƣởng chính sách đang trong thời gian đào 

tạo nhƣng chuyển sang ngành đào tạo khác, tự thôi học, không hoàn thành 

chƣơng trình đào tạo hoặc bị kỷ luật buộc thôi học. 

2.2. Đối tƣợng không phải bồi hoàn kinh phí hỗ trợ tiền đóng học phí và 

chi phí sinh hoạt gồm: 

2.2.1. Trong thời hạn 02 năm kể từ ngày có quyết định công nhận tốt 

nghiệp, sinh viên sƣ phạm công tác trong ngành giáo dục và có thời gian công 

tác tối thiểu gấp hai lần thời gian đào tạo tính từ ngày đƣợc tuyển dụng; 

2.2.2. Sinh viên sƣ phạm sau khi tốt nghiệp đang công tác trong ngành 

giáo dục, nhƣng chƣa đủ thời gian theo quy định và đƣợc cơ quan nhà nƣớc có 

th m quyền điều động bố trí công tác ngoài ngành giáo dục; 



2.2.3. Sinh viên sƣ phạm sau khi tốt nghiệp tiếp tục đƣợc cơ quan đặt 

hàng, giao nhiệm vụ hoặc đấu thầu cử đi đào tạo giáo viên trình độ cao hơn và 

tiếp tục công tác trong ngành giáo dục đủ thời gian quy định. 

2.3. Sinh viên sƣ phạm nghỉ học tạm thời, bị đình chỉ học tập tạm thời sẽ 

không đƣợc hƣởng chính sách hỗ trợ trong thời gian nghỉ học hoặc bị đình chỉ học. 

2.4. Sinh viên sƣ phạm dừng học do ốm đau, tai nạn, học lại, lƣu ban 

(không quá một lần) hoặc dừng học vì lý do khác không do kỷ luật hoặc tự thôi 

học, đƣợc cơ sở đào tạo giáo viên xem xét cho tiếp tục học tập theo quy định, thì 

tiếp tục đƣợc hƣởng chính sách hỗ trợ quy định tại Nghị định này nhƣng thời 

gian hƣởng không vƣợt quá thời gian tối đa hoàn thành chƣơng trình đào tạo. 

V. CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ HỌC PHÍ VÀ CHI PHÍ HỌC TẬP CHO 

HSSV GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 

1  Đ   tượ g  p dụ g 

Đối tƣợng đƣợc hỗ trợ học phí và chi phí học tập là HSSV có hộ kh u 

thƣờng trú trên địa bàn tỉnh Bắc Giang tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS , trung 

học phổ thông (TH T  trong thời hạn 01 năm (12 tháng  kể từ ngày đƣợc cấp 

b ng tốt nghiệp, tiếp tục học trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng tại trƣờng Cao 

đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang. 

2  Nguyê  tắc  ỗ trợ 

2.1. Mỗi HSSV chỉ đƣợc hỗ trợ 01 lần khi tham gia chƣơng trình đào tạo trình 

độ cao đẳng hoặc trình độ trung cấp theo chính sách quy định tại Nghị quyết số 

61/2021/NQ/-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang. 

2.2. Trƣờng hợp HSSV học đồng thời ở nhiều cơ sở GDNN thì chỉ đƣợc 

hƣởng chính sách tại một cơ sở GDNN do HSSV lựa chọn.  

Thời gian đƣợc hƣởng hỗ trợ theo thời gian học thực tế và không quá 10 

tháng/1 năm học/1 HSSV, không quá 20 tháng/01 khóa học trình độ trung cấp 

và không quá 30 tháng/01 khóa học trình độ cao đẳng/01 HSSV.  

Đối với các chƣơng trình đào tạo theo tín chỉ thì kinh phí đƣợc cấp theo 

thời gian đào tạo quy đổi nhƣng không vƣợt quá thời gian đào tạo của ngành, 

nghề học và trình độ đào tạo tƣơng đƣơng theo hình thức niên chế. 

2.3. HSSV không đƣợc hƣởng hỗ trợ học phí và chi phí học tập trong các 

trƣờng hợp sau:  

2.3.1. HSSV thuộc đối tƣợng đƣợc hƣởng chính sách không nộp hồ sơ đề 

nghị hƣởng chính sách theo quy định. 

2.3.2. Bị kỷ luật buộc thôi học hoặc nghỉ học do ốm đau, tai nạn không 

thể tiếp tục theo học. Thời gian không đƣợc hƣởng 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. 

2.3.3. Trong thời gian bị đình chỉ học tập (có thời hạn , trừ trƣờng hợp 

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

nhà trƣờng  ác nhận. 



2.3.4. Trong thời gian bị tạm giam, tạm giữ. 

3  C     s c   ỗ trợ  ọc p   và c   p    ọc tập c o  ọc s   , s    v ê  

 ọc trì    ộ tru g cấp, trì    ộ cao  ẳ g  có  ộ k ẩu t ườ g trú tạ  tỉ   

Bắc G a g  a g t eo  ọc tạ  Trườ g 

3.1. Mức hỗ trợ  

3.1.1. Hỗ trợ 400.000 đồng/1 HSSV/1 tháng đối với HSSV tốt nghiệp 

THCS, TH T tiếp tục học trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng là ngƣời dân tộc 

thiểu số; ngƣời thuộc hộ ngh o, hộ cận ngh o; ngƣời khuyết tật; ngƣời không có 

nguồn nuôi dƣỡng đƣợc quy định cụ thể nhƣ sau: 

- Trẻ em dƣới 16 tuổi không có nguồn nuôi dƣỡng thuộc một trong các 

trƣờng hợp sau đây: 

+  Bị b  rơi chƣa có ngƣời nhận làm con nuôi; 

+  Mồ côi cả cha và mẹ; 

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

định của pháp luật; 

+  Mồ côi cha hoặc mẹ và ngƣời còn lại đang hƣởng chế độ chăm sóc, 

nuôi dƣỡng tại cơ sở trợ giúp  ã hội, nhà  ã hội; 

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

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

tại trƣờng giáo dƣỡng, 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 hƣởng chế độ chăm sóc, nuôi dƣỡng tại cơ sở trợ 

giúp  ã hội, nhà  ã hội; 

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

hoặc đang chấp hành quyết định  ử lý vi phạm hành chính tại trƣờng giáo 

dƣỡng, 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 ngƣời 

còn lại đang hƣởng chế độ chăm sóc, nuôi dƣỡng tại cơ sở trợ giúp  ã hội, nhà 

 ã hội; 

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

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

hành quyết định  ử lý vi phạm hành chính tại trƣờng giáo dƣỡng, cơ sở giáo dục 

bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; 

+ Cha hoặc mẹ đang hƣởng chế độ chăm sóc, nuôi dƣỡng tại cơ sở trợ 

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

giam hoặc đang chấp hành quyết định  ử lý vi phạm hành chính tại trƣờng giáo 

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

-  Ngƣời thuộc diện quy định tại khoản 1 Điều này đang hƣởng trợ cấp  ã 

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

chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn b ng thứ nhất thì tiếp tục đƣợc hƣởng 



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

tuổi. 

3.1.2.  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 lƣợng hồ sơ 

3.2.1. Thành phần hồ sơ gồm:  

- Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập (Mẫu số 01 tại  hụ lục k m theo).  

- Xác nhận của cơ sở GDNN (Mẫu số 02 tại  hụ lục k m theo).  

- B ng tốt nghiệp THCS hoặc TH T (Bản sao chứng thực hoặc bản phô 

tô,  uất trình bản chính để đối chiếu . 

- Đối với HSSV thuộc hộ ngh o, hộ cận ngh o, ngƣời khuyết tật, ngoài 

các giấy tờ nêu trên phải bổ sung bản sao Giấy chứng nhận hộ ngh o, hộ cận 

ngh o, ngƣời khuyết tật do Chủ tịch UBND  ã, phƣờng, thị trấn cấp;  

- Đối với HSSV là ngƣời không có nguồn nuôi dƣỡng, ngoài các giấy tờ 

nêu trên phải bổ sung bản sao Quyết định hƣởng trợ cấp  ã hội hàng tháng của 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố cấp.  

3.2.2. Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

3.3. Trình tự, thủ tục hỗ trợ 

3.3.1. HSSV nộp hồ sơ cho giáo viên chủ nhiệm/cố vấn học tập trƣớc 

ngày 30/5 h ng năm; giáo viên chủ nhiệm/cố vấn học tập nộp hồ sơ k m theo 

danh sách cho phòng Hƣớng nghiệp- Công tác HSSV (Đ/c Nguyễn Thị 

Yến  trƣớc ngày 10/6 để tổng hợp trình Hiệu trƣởng xác nhận.   

3.3.2. Trƣớc ngày 30 tháng 7 h ng năm, Hiệu trƣởng trƣờng Cao đẳng 

Ngô Gia Tự Bắc Giang cấp Giấy  ác nhận cho HSSV là đối tƣợng đƣợc hƣởng 

chính sách hỗ trợ học phí và chi phí học tập.  

3.3.3. Trƣớc ngày 15 tháng 8 h ng năm, HSSV thuộc đối tƣợng đƣợc 

hƣởng chính sách hỗ trợ học phí và chi phí học tập nộp hồ sơ theo hƣớng dẫn 

trên (PL.Mẫu 5.1, PL.Mẫu 5.2 kèm theo) về UBND  ã, phƣờng, thị trấn nơi 

HSSV có hộ kh u thƣờng trú để  ác nhận. UBND  ã, phƣờng, thị trấn nơi 

HSSV có hộ kh u thƣờng trú có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ; trƣờng hợp hồ sơ 

chƣa đầy đủ, UBND cấp  ã có trách nhiệm hƣớng dẫn HSSV bổ sung hồ sơ. 

3.3.4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, 

UBND  ã, phƣờng, thị trấn nơi HSSV có hộ kh u thƣờng trú có trách nhiệm  ác 

nhận vào Đơn đề nghị (Mẫu số 01 quy định tại  hụ lục k m theo), lập danh sách 

k m hồ sơ gửi Bộ phận một cửa của UBND huyện, thành phố nơi HSSV có hộ 

kh u thƣờng trú. 

3.3.5. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ,  hòng Lao 

động - Thƣơng binh và Xã hội huyện, thành phố nơi HSSV có hộ kh u thƣờng 

trú có trách nhiệm th m 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 tƣợng 

hƣởng chính sách. 

3.4.  hƣơng thức và thời gian chi trả  

3.4.1. Cơ quan thực hiện chi trả:  hòng Lao động - Thƣơng binh và Xã 

hội huyện, thành phố chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ đối tƣợng, tổ chức thực 

hiện chi trả kinh phí hỗ trợ học phí và chi phí học tập cho HSSV. 

3.4.2. Thời gian chi trả: Kinh phí hỗ trợ học phí và chi phí học tập đƣợc 

thực hiện mỗi năm 01 lần, trƣớc ngày 30 tháng 8 h ng năm; trƣờng hợp HSSV 

chƣa đƣợc nhận kinh phí hỗ trợ học phí và chi phí học tập theo thời hạn quy 

định thì đƣợc truy lĩnh trong lần chi trả tiếp theo.  

VI. CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP 

1  Đ   tượ g  ược xét, cấp  ọc bổ g 

Đối tƣợng đƣợc  ét, cấp Học bổng khuyến khích học tập (HBKKHT) là 

HSSV đang theo học hệ đào tạo chính quy trong Nhà trƣờng có kết quả học tập, 

r n luyện từ loại khá trở lên, không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong 

kỳ  ét, cấp học bổng. 

2  T êu c uẩ   ược xét, cấp  ọc bổ g và  ức HBKKHT 

2.1. Mức học bổng loại khá 

- Tiêu chu n: Có điểm trung bình chung học tập và điểm r n luyện đều 

đạt loại khá trở lên. 

- Mức hƣởng: 

+ Đối với HSSV hệ trung cấp Y Dƣợc chính quy: 1.000.000 đồng/tháng; 

+ Đối với HSSV hệ cao đẳng Y Dƣợc chính quy: 1.150.000 đồng/tháng; 

+ Đối với HSSV hệ cao đẳng Sƣ phạm chính quy: 650.000 đồng/tháng. 

2.2. Mức học bổng loại gi i 

- Tiêu chu n: Có điểm trung bình chung học tập đạt loại gi i trở lên và 

điểm r n luyện đạt loại tốt trở lên. 

- Mức hƣởng: 

+ Đối với HSSV hệ trung cấp Y Dƣợc chính quy:1.050.000 đồng/tháng; 

+ Đối với HSSV hệ cao đẳng Y Dƣợc chính quy:1.200.000 đồng/tháng; 

+ Đối với HSSV hệ cao đẳng Sƣ phạm chính quy: 700.000 đồng/tháng. 

2.3. Mức học bổng loại  uất sắc 

- Tiêu chu n: Có điểm trung bình chung học tập và điểm r n luyện đều 

đạt loại  uất sắc. 

- Mức hƣởng: 

+ Đối với HSSV hệ trung cấp Y Dƣợc chính quy: 1.100.000 đồng/tháng; 

+ Đối với HSSV hệ cao đẳng Y Dƣợc chính quy:1.250.000 đồng/tháng; 

+ Đối với HSSV hệ cao đẳng Sƣ phạm chính quy: 750.000 đồng/tháng. 



2.4. Điểm trung bình chung học tập và điểm r n luyện đƣợc  ác định theo 

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

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

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

không  ét HBKKHT cho HSSV có điểm thi hoặc điểm kiểm tra hết môn học dƣới 5,5 

(tính điểm thi/ kiểm tra lần thứ nhất  và HSSV có học phần bảo lƣu kết quả học tập. 

3  Nguyê  tắc xét, cấp  ọc bổ g  

- Quỹ HBKKHT đƣợc bố trí tối thiểu b ng 8% nguồn thu học phí. Đối với 

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

b ng 8% nguồn ngân sách nhà nƣớc cấp bù học phí. 

- Quỹ HBKKHT đƣợc  ác định theo khóa học, ngành học. 

- Trƣờng hợp nhiều HSSV có điểm trung bình chung học tập b ng nhau thì 

thứ tự ƣu tiên đƣợc thực hiện nhƣ sau: HSSV có điểm r n luyện cao hơn, HSSV có 

điểm đánh giá Nội dung I trong  hiếu đánh giá kết quả r n luyện cao hơn, HSSV 

có điểm trung bình chung học tập theo thang điểm 10 cao hơn. Các trƣờng hợp còn 

lại do Hội đồng quyết định. 

- HSSV thuộc diện hƣởng học bổng chính sách, trợ cấp  ã hội, chính sách 

ƣu đãi khác nếu đạt đủ tiêu chu n về học tập và r n luyện thì vẫn đƣợc  ét, cấp 

HBKKHT. 

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

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

mô đun hoặc tín chỉ đƣợc tính tƣơng đƣơng với một học kỳ (không tính các học 

phần học trả nợ, học cải thiện). 

4   Quy trì   xét, cấp  ọc bổ g   

- 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, r n luyện của HSSV,  ét và lập danh 

sách HSSV theo mẫu thuộc diện đƣợc  ét, cấp học bổng từ loại  uất sắc trở 

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

HBKKHT của Nhà trƣờng (qua  hòng Hƣớng nghiệp – Công tác HSSV . Hội 

đồng tổ chức họp  ét và trình Hiệu trƣởng quyết định danh sách HSSV đƣợc cấp 

HBKKHT. Kết quả họp  ét HBKKHT đƣợc công bố công khai và thông báo 

cho HSSV. 

- HSSV đã đƣợc  ét HBKKHT nhƣng chƣa đƣợc cấp học bổng, nếu  in 

thôi học (hoặc tự ý b  học  thì không đƣợc cấp HBKKHT. HSSV gian lận trong 

thi, kiểm tra, trong kê khai để đánh giá kết quả r n luyện để đƣợc cấp HBKKHT 

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

trong quyết định kỷ luật. 

5. Thành phần Hộ   ồng xét, cấp học bổng 

 - Chủ tịch Hội đồng: Hiệu trƣởng hoặc Phó Hiệu trƣởng đƣợc Hiệu 

trƣởng ủy quyền. 



- Ủy viên:  

+ Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: phòng Hƣớng nghiệp - Công tác HSSV, 

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

HSSV đƣợc xét, cấp học bổng; 

+ Đại diện Lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trƣờng. 

- Thƣ ký: Viên chức  hòng Hƣớng nghiệp - Công tác HSSV. 

6. Thời hạn thanh toán  

Thanh toán trong thời gian từ 3-5 ngày kể từ ngày có Quyết định về việc 

cấp HBKKHT. 

VII. QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HSSV 

1. HSSV nộp hồ sơ cho giáo viên chủ nhiệm/cố vấn học tập trƣớc ngày 

10/11/2022 (đối với Học kỳ I), trƣớc ngày 10/3/2023 (đối với Học kỳ II); giáo 

viên chủ nhiệm/cố vấn học tập nộp hồ sơ k m theo danh sách cho phòng Hƣớng 

nghiệp- Công tác HSSV (Đ/c Nguyễn Thị Yến) trƣớc ngày 15/11/2022 (đối với 

Học kỳ I , trƣớc ngày 15/3/2023 (đối với Học kỳ II). Việc xét chế độ chính sách 

cho HSSV đƣợc tiến hành theo học kỳ. HSSV hoàn tất hồ sơ ở học kỳ nào thì 

đƣợc hƣởng chế độ ở học kỳ đó. Không giải quyết truy lĩnh chế độ chính sách 

của các học kỳ trƣớc. Nhà trƣờng không giải quyết trƣờng hợp HSSV nộp hồ sơ 

không đúng thời gian quy định. 

2. HSSV thuộc đối tƣợng đƣợc hƣởng nhiều chính sách cùng một lúc thì 

chỉ đƣợc hƣởng 01 (một) chính sách cao nhất hoặc học đồng thời ở nhiều cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp thì chỉ đƣợc hƣởng ở 01 (một  cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

hoặc cùng một lúc học ở nhiều ngành, nghề, nhiều trình độ trong cùng một 

trƣờng thì chỉ đƣợc hƣởng chính sách 01 (một) lần trong toàn bộ khóa học. 

3. Quy định về dừng cấp chính sách nội trú theo Điều 6 Thông tƣ số 

12/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH, ngày 16/6/2016 của Liên Bộ Giáo 

dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội về hƣớng 

dẫn thực hiện chính sách nội trú. 

4. Quy định về bồi hoàn kinh phí hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh 

hoạt đã đƣợc ngân sách nhà nƣớc hỗ trợ cho ngƣời học đối với sinh viên sƣ 

phạm theo Điều 8, Điều 9 Nghị định 81/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính 

phủ. 

5. Các bản sao đều có chứng thực, đóng giáp lai và có giá trị trong vòng 

06 tháng kể từ ngày ký. 

Lưu ý: 

- Các mẫu đơn: đề nghị miễn, giảm học phí, cấp chính sách nội trú, trợ 

cấp xã hội,...: HSSV lấy tại phòng Hƣớng nghiệp - Công tác HSSV hoặc tải về 

từ Website của Trƣờng. 

- Danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi 

giai đoạn 2021 - 2025 kèm theo Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 



của Ủy ban Dân tộc đƣợc niêm yết tại bảng tin của phòng Hƣớng nghiệp- Công 

tác HSSV và đƣợc thông báo trên Website của Trƣờng. 

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng, khoa, trung tâm, các tổ chức đoàn thể và các đơn vị có liên 

quan căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, phối hợp với phòng Hƣớng nghiệp - Công 

tác HSSV để thực hiện tốt các nội dung trong Quy định này. 

2.  hòng Hƣớng nghiệp - Công tác HSSV là đầu mối triển khai đến các  

phòng, khoa, trung tâm, các lớp HSSV thực hiện; giám sát, theo dõi và đánh giá 

việc thực hiện Quy định này; tổ chức sơ kết, tổng kết và thực hiện chế độ báo 

cáo theo quy định.  

3. Phòng Kế hoạch - Tài chính phối hợp phòng Hƣớng nghiệp - Công tác 

HSSV tham mƣu dự toán kinh phí hàng năm và thực hiện thanh toán cho HSSV 

đúng thời gian quy định. 

4. Quy định này đƣợc thực hiện trong năm học 2022- 2023. Trƣởng các 

đơn vị có trách nhiệm triển khai Quy định này đến toàn thể viên chức, ngƣời lao 

động và HSSV trong đơn vị đƣợc biết và thực hiện theo đúng nội dung và thời 

gian quy định.  

5. Trong quá trình thực hiện nếu có vƣớng mắc, đề nghị các đơn vị liên 

quan phản ánh về Nhà trƣờng thông qua phòng Hƣớng nghiệp - Công tác HSSV 

để Nhà trƣờng xem xét, giải quyết./.  

 

Nơi nhận: 
- HT, các PHT (để chỉ đạo); 

- Các đơn vị TT (để thực hiện); 

- Ban CNTT (đăng Website trƣờng); 

- Lƣu: VT, KH-TC, HN-CTHSSV (2b). 

HIỆU TRƯỞNG 
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