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THÔNG BÁO
Chế độ miễn giảm học phí năm học 2019 - 2020
Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/03/2016
của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về
hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 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 từ năm học 2015-2016 đến năm học
2020-2021;
Căn cứ văn bản số 1649/GDĐT-HSSV về hướng dẫn thực hiện quyết định số 13/2013/QĐTTg ngày 06/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh
niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong
các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề.
Chế độ

Nội dung
a) Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 (nếu có);
con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa
tháng Tám năm 1945 (nếu có); con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân;
con của Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; con của liệt sỹ; con của
thương binh; con của người hưởng chính sách như thương binh; con của bệnh
binh; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Miễn hẳn

b) Học sinh bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo
theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;
c) Học sinh dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng quy định tại Khoản
1, Điều 5 nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy
định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Cụ thể:
- 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 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 bảo trợ 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 mất tích theo quy định của pháp luật;
- Cả cha và mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ

Chế độ

Miễn hẳn

Giảm 75%

Giảm 50%

Nội dung
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 mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại hưởng
chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội;
- Cha hoặc mẹ 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 bảo trợ
xã hội, nhà 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.
- Học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Thủ
tướng Chính phủ;
- Học sinh phổ thông là con của hạ sĩ quan và binh sĩ, chiến sĩ đang phục
vụ có thời hạn trong lực lượng vũ trang nhân dân.
d) Con thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong Công
an nhân dân.
e) Học sinh là người dân tộc Chăm, Khmer và dân tộc thiểu số khác.
f) Học sinh là con của hộ gia đình bị giải tỏa theo qui định.
g) Học sinh là Bí thư Đoàn trường.
Phó bí thư Đoàn trường, Ủy viên Thường vụ BCH Đoàn trường.
a) Học sinh là con của cán bộ, công nhân viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai
nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên;
b) Học sinh có cha mẹ thuộc diện hộ cận nghèo theo qui định của Thủ
tướng Chính phủ.

Chú ý:
• Tất cả các loại giấy tờ trên có thể nộp bản photo công chứng hoặc nộp bản photo kèm theo
bản gốc để đối chiếu (sau khi kiểm tra xong, nhà trường sẽ trả lại bản chính sau).
• Học sinh (hoặc CMHS) phải viết đơn đề nghị miễn giảm học phí (theo mẫu đơn) và kèm
theo những hồ sơ miễn giảm (còn thời hạn) nêu trên và nộp cho GVCN trước ngày
28/9/2019.

