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V/v Triển khai thực hiện xét duyệt
chế độ chính sách miễn, giảm học phí, hỗ
trợ chi phí học tập theo Nghị định số
81/2021/NĐ-CP

Kính gửi: Các trường trực thuộc.
Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Thủ tướng
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. Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu
cầu các đơn vị triển khai thực hiện xét duyệt chế độ chính sách miễn, giảm học
phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP như sau:
1. Nội dung triển khai
Thông báo tới cha mẹ (hoặc người giám hộ) học sinh, học viên thuộc đối
tượng được miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập nộp đơn theo mẫu và bản
sao chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu, hoặc bản sao từ sổ gốc
một trong các giấy tờ được quy định tại Khoản 1, Điều 19 Nghị định số
81/2021/NĐ-CP để minh chứng thuộc đối tượng miễn, giảm học phí và hỗ trợ
chi phí học tập gửi về đơn vị theo hình thức nộp trực tiếp.
Đối với học sinh vừa thuộc diện được miễn, giảm học phí vừa thuộc diện
được hỗ trợ chi phí học tập, chỉ phải làm 01 bộ hồ sơ các giấy tờ liên quan kèm
mẫu đơn theo Phụ lục quy định Nghị định số 81/2021/NĐ-CP.
Khi nhận được đơn đề nghị miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, thủ
trưởng đơn vị có trách nhiệm thành lập Hội đồng xét duyệt hồ sơ. Tổ chức xét
duyệt đúng quy trình, đảm bảo khách quan, công bằng (người đứng đầu đơn vị
làm chủ tịch hội đồng, chịu trách nhiệm về kết quả xét duyệt).
2. Chế độ được hưởng
a. Miễn học phí theo (điều 15) của nghị định này hồ sơ gồm: Đơn đề nghị
miễn học phí và giấy chứng nhận hộ nghèo, giấy công nhận khuyết tật.
b. Giảm 70% học phí theo (điều 16) hồ sơ gồm: đơn đề nghị miễn giảm học phí.
c. Giảm 50% học phí theo (điều 16) hồ sơ gồm: đơn đề nghị miễn giảm
học phí, giấy chứng nhận hộ cận nghèo.
d. Đối với đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập theo (điều 18).
Hồ sơ gồm có:
Trẻ mồ côi gồm đơn đề nghì hỗ trợ chi phí học tập, giấy xác nhận của xã(
hoặc giấy tờ có liên quan).
Học sinh khuyết tật gồm đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập, giấy chứng
nhận khuyết tật.
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Học sinh là diện hộ nghèo gồm đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập, giấy
xác nhận hộ nghèo.
Học sinh thuộc thôn, bản đặc biết khó khăn, xã khu vùng III gồm đơn đề
nghị hỗ trợ chi phí học tập, sổ hộ khẩu…
3. Hồ sơ
Hiệu trưởng trường THCS tham mưu cho UBND xã thành lập hội đồng đúng
đủ thàng phần tham gia để tiến hành xét duyệt và thẩm định chế độ cho học sinh 3
cấp học gồm và nộp về phòng quyết định, Tờ trình, biên bản hội đồng xét, danh
sách, biểu tổng hợp học sinh đủ điều kiện thụ hưởng các chế độ 81/2021/NĐ-CP.
4. Thời gian, địa điểm, thành phần thẩm định chính sách hỗ trợ học sinh
năm học 2021 - 2022.
Thời gian: Từ ngày 11-12/10/2021(có lịch cho từng đon vị cụ thể sau).
Các trường cử người về duyệt chế độ 01 CBQL, 01 phụ trách về chính
sách học sinh.
Lưu ý: Các trường phê duyệt xong gửi danh sách theo địa chỉ gmail.
tuanpgdphongtho@gmail.com.
Nhận được Công văn, phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường rà
soát các đối tượng đúng theo quy đinh. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng
mắc liên hệ với đồng chí Nguyễn Văn Tuấn để tháo gỡ./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CM.
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