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THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Hướng dẫn Thực hiện Quyết định số 239/1999/QĐ-TTg ngày 28/12/1999
của Thủ tướng chính phủ bổ sung, sửa đổi khoản a điều 1 của quyết định
số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997 của Thủ tướng chính phủ
về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên
các trường đào tạo công lập.
Thi hành Quyết định số 239/1999/QĐ-TTg ngày 28/12/1999 của Thủ tướng Chính
phủ bổ sung, sửa đổi khoản a Điều 1 của Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày
23/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh,
sinh viên các trường đào tạo công lập, Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ
Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã
hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập như sau:
I. Đối tượng và phạm vi đượcxét cấp học bổng khuyến khích học tập
Đối tượng được xét cấp học bổngkhuyến khích học tập là học sinh, sinh viên các
trường đào tạo công lập, hệ chính quy tập trung, dài hạn có kết quả học tập và rèn
luyện đạt từ mức khá trở lên. Như vậy, kết quả học tập và rèn luyện từ khá trở lên chỉ
là điều kiện để được xếp vào diện xét cấp học bổng khuyến khích học tập.
Căn cứ vào quỹ học bổng đã được xác định và phần ngân sách được Nhà nước giao
hàng năm, Hiệu trưởng xác định số lượng suất học bổng khuyến khích học tập cho
từng khoá học, từng ngành học. Nếu số người đạt loại khá trở lên lớn hơn số suất học
bổng khuyến khích học tập, sau khi đã cấp đủ số suất phần thưởng khuyến khích học
tập cho những học sinh, sinh viên thuộc đối tượng được hưởng học bổng chính sách,
trợ cấp xã hội vàchính sách ưu đãi có kết quả học tập và rèn luyện đạt loại khá trở lên,
Hiệu trưởng căn cứ điểm trung bình chung mở rộng xét cấp học bổng theo thứ tự từ
điểm cao trở xuống cho đến khi hết số suất học bổng đã xác định của trường.
Nếu quỹ học bổng khuyến khích học tập chi không hết thì nhà trường được phép
bổ sung vào kinh phí chi thườngxuyên.
Tiêu chuẩn xếp loại kết quả học tập và rèn luyện, mức học bổng và số tháng được
hưởng học bổng trong năm vẫn như quy định tại Thông tư 53/1998/TTLT/BGD&ĐTBTC-BLĐTB&XH ngày 25/8/1998 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính,
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.
II. Về quỹ học bổng
Quỹ học bổng khuyến khích học tập hàng năm của các trường được xác định từ
10% đến 15% ngân sách chi thường xuyên cho đào tạo thuộc các khoản tương ứng của
Loại 14 "Giáo dục và đào tạo" (trừ Mục 118 "Sửa chữa lớn tài sản cố định", Mục 145"
Mua sắm tài sản cố định").
Giám đốc các Đại học, Hiệu trưởng các trường đào tạo được điều tiết số suất học
bổng khuyến khích học tập giữa các ngành nghề đào tạo, các khoá học theo hướng
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khuyến khích những ngành nghề Nhà nước cần đào tạo, những ngành nghề nặng nhọc,
độc hại, khó tuyển, nhằm động viên học sinh, SV cố gắng vươn lên trong học tập.
III. Tổ chức thực hiện
Quỹ học bổng khuyến khích học tập được đăng ký định kỳ theo từng quý. Việc cấp
phát và quyết toán quỹ học bổng được thực hiện theo đúng các quy định tài chính hiện
hành.
Giám đốc các Đại học, Hiệu trưởng các trường đào tạo có trách nhiệm thông báo
công khai cho toàn thể học sinh, sinh viên được biết các chỉ tiêu học bổng cụ thể ở
từng ngành học, từng khoá học, đảm bảo cho việc xét cấp học bổng được thực hiện
công khai, dân chủ và công bằng.
Học sinh, sinh viên thuộc diện hưởng học bổng chính sách, trợ cấp xã hội, chính
sách ưu đãi, nếu có kết quả học tập và rèn luyện đạt từ mức khá trở lên, đều được
hưởng phần thưởng khuyến khích học tập theo các mức đã quy định tại Thông tư Liên
tịch số 53/1998/TTLT/BGD&ĐT-BTC-BLĐTB&XH ngày 25 tháng 8 năm 1998 của
Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Lao động, Thương binh và Xã hội.
IV. Điều khoản thi hành.
Các quy định của Thông tư này thay thế các quy định có liên quan đến chế độ học
bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập tại
Thông tư 53/1998/TT-LT/BGD&ĐT-BTC-BLĐ, TB&XH ngày 25-8-1998 của Liên
Bộ Giáo dụcvà Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng
dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường
đào tạo công lập.
Các nội dung khác vẫn thực hiện theo Thông tư 53/1998/TTLT/BGD&ĐT- BTCBLĐTB&XH ngày 25/8/1998 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao
động, Thương binh và Xã hội.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2000.
Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh về Liên Bộ
để nghiên cứu, giải quyết./.
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