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THÔNG TƢ LIÊN TỊCH
Hƣớng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013
của Thủ tƣớng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ
chi phí học tập đối với sinh viên là ngƣời dân tộc thiểu số
học tại các cơ sở giáo dục đại học
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/s2008 của Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ
tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người
dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học;
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư
liên tịch hướng dẫn th c hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm
2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh
viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tƣợng áp dụng
1. Thông tư liên tịch này hướng dẫn th c hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg
ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập
đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định
của Thủ tướng Chính phủ, thi đỗ vào học đại học, cao đẳng hệ chính quy tại các cơ sở
giáo dục đại học, bao gồm: đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng.
2. Thông tư liên tịch này không áp dụng đối với sinh viên: cử tuyển, các đối tượng
chính sách được xét tuyển, đào tạo theo địa chỉ, đào tạo liên thông, văn bằng hai và
học đại học, cao đẳng sau khi hoàn thành chương trình d bị đại học; sinh viên các cơ
sở giáo dục đại học thuộc khối quốc phòng, an ninh.
Điều 2. Điều kiện đƣợc hƣởng chính sách
Để được hưởng chính sách hỗ trợ chi phí học tập, sinh viên phải đáp ứng đủ các
điều kiện sau:
1. Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy
định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo từng thời kỳ.
2. Thi đỗ vào học đại học, cao đẳng hệ chính quy tại các cơ sở giáo dục đại học,
bao gồm: đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng tại năm tham d tuyển
sinh theo đúng quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về quy chế tuyển sinh
đại học, cao đẳng.

Điều 3. Mức hỗ trợ
Mức hỗ trợ chi phí học tập bằng 60% mức lương cơ sở và được hưởng không
quá 10 tháng/năm học/sinh viên; số năm được hưởng hỗ trợ chi phí học tập theo thời
gian đào tạo chính thức.
Điều 4. Trình tự, thủ tục và hồ sơ
1. Về trình t , thủ tục và hồ sơ:
a) Trong vòng 30 ngày kể từ khi khai giảng năm học, cơ sở giáo dục đại học
thông báo cho sinh viên học tại cơ sở giáo dục về chính sách hỗ trợ chi phí học tập,
thời gian nộp hồ sơ và hướng dẫn sinh viên nộp một bộ hồ sơ theo quy định sau:
- Đối với sinh viên học tại cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập: gửi hồ sơ về
phòng Lao động - Thương binh & Xã hội cấp huyện, quận, thị xã, thành phố tr c thuộc
tỉnh (sau đây gọi là phòng LĐTBXH) nơi sinh viên có hộ khẩu thường trú.
- Đối với sinh viên học tại cơ sở giáo dục đại học công lập: gửi hồ sơ về cơ sở
giáo dục đại học công lập nơi sinh viên theo học.
Hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập (mẫu đơn theo phụ lục I, II);
- Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo do ủy ban nhân dân xã, phường, thị
trấn cấp (bản sao có công chứng);
- Giấy khai sinh (bản sao có công chứng);
b) Sinh viên thuộc diện hỗ trợ chi phí học tập chỉ phải nộp hồ sơ 01 lần vào đầu
năm học. Trong năm học, nếu gia đình sinh viên thuộc diện đã thoát nghèo thì sinh
viên có trách nhiệm nộp văn bản chứng nhận hộ đã thoát nghèo để dừng việc chi trả
chi phí học tập cho kỳ tiếp theo.
Đối với sinh viên chưa thuộc diện hỗ trợ chi phí học tập, nếu trong năm học, gia
đình sinh viên được bổ sung diện hộ nghèo, hộ cận nghèo thì nộp hồ sơ bổ sung đối
tượng hưởng chính sách làm căn cứ chi trả chi phí học tập trong kỳ tiếp theo. Thời
gian được hưởng theo hiệu l c của Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo.
c) Trường hợp trong quá trình học tập, sinh viên thuộc đối tượng được hưởng
chế độ hỗ trợ chi phí học tập không nộp đơn đề nghị kèm theo đầy đủ các giấy tờ cần
thiết theo qui định thì chỉ được chi trả chi phí học tập tính từ ngày cơ sở giáo dục đại
học, phòng LĐTBXH nhận được đầy đủ hồ sơ đến khi kết thúc khóa học và không
được giải quyết truy lĩnh tiền hỗ trợ chi phí học tập đối với thời gian đã học từ trước
thời điểm sinh viên gửi hồ sơ đề nghị kèm theo các giấy tờ cần thiết có liên quan.
2. Thẩm định hồ sơ:
a) Đối với cơ sở giáo dục đại học công lập: Thủ trưởng các cơ sở giáo dục đại
học công lập, căn cứ quy định tại Điều 2; Khoản 1 Điều 4 Thông tư liên tịch này, tổ
chức quy trình thẩm định, đối chiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ;
tổng hợp, lập danh sách và d toán kinh phí th c hiện chế độ hỗ trợ chi phí học tập cho
sinh viên theo phụ lục III, báo cáo cơ quan quản lý cấp trên tr c tiếp kiểm tra, phê
duyệt, tổng hợp gửi cơ quan tài chính trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
b) Cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập có trách nhiệm xác nhận vào đơn đề
nghị hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận được đơn

đề nghị của sinh viên và hướng dẫn sinh viên nộp hồ sơ quy định tại Khoản 1 Điều này
về phòng LĐTBXH (nơi sinh viên có hộ khẩu thường trú) để thẩm định, phê duyệt
danh sách đối tượng được hưởng chính sách và xây d ng d toán kinh phí th c hiện
chế độ hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên gửi cơ quan tài chính cùng cấp, trình cấp có
thẩm quyền phê duyệt. Thủ trưởng cơ sở giáo dục giáo dục đại học ngoài công lập
chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung ghi trên giấy xác nhận của sinh viên.
Điều 5. Phƣơng thức chi trả kinh phí hỗ trợ chi phí học tập
1. Đối với sinh viên học tại cơ sở giáo dục đại học công lập
Kinh phí th c hiện chính sách hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên cơ sở giáo
dục đại học công lập được ngân sách nhà nước cấp hàng năm theo hình thức giao d
toán. Việc phân bổ d toán kinh phí th c hiện chính sách hỗ trợ chi phí học tập giáo
dục đại học công lập được th c hiện đồng thời với thời điểm phân bổ d toán ngân
sách nhà nước hàng năm, trong đó khi giao d toán, cơ quan chủ quản phải ghi rõ d
toán kinh phí th c hiện chính sách hỗ trợ chi phí học tập cho người học thuộc đối
tượng được hỗ trợ đang theo học tại cơ sở giáo dục đại học công lập.
Khi rút d toán kinh phí hỗ trợ chi phí học tập; cơ sở giáo dục đại học công lập
phải gửi cơ quan Kho bạc nhà nước nơi đơn vị giao dịch bản tổng hợp đề nghị cấp
kinh phí hỗ trợ chi phí học tập (gồm các nội dung: họ, tên người học thuộc diện được
hưởng, hiện đang theo học tại trường; mức chi và tổng nhu cầu kinh phí đề nghị cấp)
kèm theo đầy đủ các hồ sơ (bản photo) về việc xác nhận đối tượng theo quy định tại
Khoản 1 Điều 1 của Thông tư này. Từ lần rút d toán sau, cơ sở giáo dục đại học
không phải gửi các hồ sơ kèm theo (trừ trường hợp có thay đổi về đối tượng được hỗ
trợ chi phí học tập).
2. Đối với sinh viên học tại các cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập
Phòng LĐTBXH nơi sinh viên có hộ khẩu thường trú chịu trách nhiệm quản lý,
tổ chức th c hiện chi trả hỗ trợ chi phí học tập tr c tiếp bằng tiền mặt cho sinh viên
học tại cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập. Chậm nhất trong vòng 15 ngày làm việc
kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị hỗ trợ chi phí học tập của đối tượng theo
quy định tại Khoản 1, Điều 1 Thông tư này, phòng LĐTBXH có trách nhiệm thanh
toán, chi trả cho người học theo quy định (Trường hợp hồ sơ không hợp lệ phòng
LĐTBXH có trách nhiệm thông báo cho người học được biết trong vòng 3 ngày làm
việc kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ).
3. Thời gian cấp kinh phí hỗ trợ chi phí học tập được th c hiện 2 lần trong năm
học: lần 1 cấp cho 5 tháng vào tháng 10 hoặc tháng 11 hàng năm; lần 2 cấp cho 5
tháng vào tháng 3 hoặc tháng 4 năm sau. Trường hợp sinh viên chưa được nhận chế độ
theo thời hạn quy định thì được truy lĩnh trong lần chi trả tiếp theo.
4. Cơ quan th c hiện chi trả kinh phí hỗ trợ chi phí học tập cho SV có trách nhiệm
thông báo công khai về thủ tục, thời gian chi trả kinh phí hỗ trợ chi phí học tập cho
sinh viên để thuận tiện cho sinh viên được nhận chế độ chính sách theo đúng quy định.
Điều 6. Quy định về dừng cấp kinh phí hỗ trợ chi phí học tập
1. Sinh viên bỏ học hoặc bị kỷ luật buộc thôi học thì không được nhận kinh phí hỗ
trợ chi phí học tập kể từ thời điểm Quyết định kỷ luật có hiệu l c. Trường hợp sinh
viên đã nhận kinh phí hỗ trợ chi phí học tập mà bỏ học hoặc bị kỷ luật buộc thôi học

thì cơ sở giáo dục đại học công lập, phòng LĐTBXH dừng th c hiện chi trả kinh phí
hỗ trợ chi phí học tập vào kỳ học tiếp theo.
2. Sinh viên bị đình chỉ học tập (có thời hạn) thì không được nhận kinh phí hỗ trợ
chi phí học tập trong thời gian bị đình chỉ, trừ trường hợp dừng học do ốm đau, tai nạn,
học lại, lưu ban hoặc dừng học vì lý do khách quan được nhà trường xác nhận. Trường
hợp sinh viên đã nhận kinh phí hỗ trợ chi phí học tập mà bị đình chỉ học tập thì cơ sở
giáo dục đại học công lập, phòng LĐTBXH th c hiện khấu trừ số tiền tương ứng với
số tháng bị đình chỉ học tập vào kỳ học tiếp theo sau khi sinh viên nhập học lại.
3. Các cơ sở giáo dục đại học công lập th c hiện việc dừng cấp kinh phí hỗ trợ chi
phí học tập theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 6 nêu trên.
Các cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập nơi sinh viên bỏ học, kỷ luật buộc
thôi học hoặc bị đình chỉ học tập có trách nhiệm gửi thông báo về phòng LĐTBXH nơi
sinh viên có hộ khẩu thường trú để dừng cấp kinh phí hỗ trợ chi phí học tập. Khi sinh
viên được nhập học lại sau khi hết thời hạn kỷ luật hoặc đình chỉ học tập, theo xác
nhận của cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập thì phòng LĐTBXH tiếp tục th c hiện
chi trả theo quy định.
Điều 7. Nguồn kinh phí
Nguồn kinh phí th c hiện chi trả hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại Thông tư
này được giao bổ sung trong d toán chi s nghiệp giáo dục đào tạo hàng năm của địa
phương, của các bộ, ngành và cơ quan trung ương theo nguyên tắc sau đây:
1. Ngân sách trung ương hỗ trợ ngân sách địa phương để th c hiện chính sách hỗ
trợ chi phí học tập cho các đối tượng học ở các cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập,
cơ sở giáo dục đại học công lập do địa phương quản lý theo nguyên tắc: Hỗ trợ 100%
đối với địa phương chưa t cân đối được ngân sách và tỉnh Quảng Ngãi, hỗ trợ 50%
kinh phí đối với địa phương có tỷ lệ điều tiết về ngân sách trung ương dưới 50%, các
địa phương còn lại t đảm bảo kinh phí.
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tr c thuộc Trung ương bố trí ngân sách địa
phương cùng với nguồn hỗ trợ của ngân sách trung ương để th c hiện chính sách hỗ
trợ chi phí học tập cho sinh viên theo quy định.
2. Ngân sách trung ương đảm bảo kinh phí th c hiện chính sách hỗ trợ chi phí học
tập cho các cơ sở giáo dục đại học do các bộ, ngành, cơ quan trung ương quản lý.
3. Riêng năm 2014, các bộ, ngành, địa phương gửi báo cáo tổng hợp kinh phí hỗ
trợ chí phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số theo quy định tại Thông
tư này về Bộ Tài chính để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét, bổ sung d toán
kinh phí để triển khai th c hiện.
Điều 8. Lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí hỗ trợ chi phí học tập
1. Lập d toán
Hằng năm, căn cứ Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc xây d ng kế hoạch
phát triển kinh tế xã hội và d toán ngân sách nhà nước năm kế hoạch; Thông tư
hướng dẫn của Bộ Tài chính về việc xây d ng d toán ngân sách nhà nước năm kế
hoạch; căn cứ số lượng đối tượng thuộc diện hỗ trợ chi phí học tập, Ủy ban nhân dân
cấp tỉnh, các bộ ngành, cơ quan trung ương xây d ng d toán nhu cầu kinh phí chi trả
hỗ trợ chi phí học tập tổng hợp chung trong d kiến nhu cầu d toán chi ngân sách nhà

nước của địa phương, của Bộ, ngành gửi Bộ Tài chính cùng thời gian báo cáo d toán
ngân sách nhà nước năm kế hoạch. Cụ thể như sau:
a) Cơ sở giáo dục đại học công lập, căn cứ mức hỗ trợ và số lượng đối tượng
được hỗ trợ chi phí học tập để lập danh sách (kèm theo các hồ sơ xác nhận đối tượng
theo quy định tại Khoản 1, Điều 1 của Thông tư liên tịch này), tổng hợp và xây d ng
d toán kinh phí gửi cơ quan chủ quản thẩm định để tổng hợp gửi cơ quan tài chính
tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
b) Phòng LĐTBXH, căn cứ mức hỗ trợ và số lượng đối tượng được hỗ trợ chi phí
học tập để lập danh sách (kèm theo các hồ sơ xác nhận đối tượng theo quy định tại Khoản 1,
Điều 1 của Thông tư liên tịch này), tổng hợp và xây d ng d toán kinh phí gửi cơ quan tài
chính cùng cấp thẩm định và tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
c) Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm xây d ng, tổng hợp và quản lý kinh phí
th c hiện chi trả hỗ trợ chi phí học tập cho đối tượng nêu tại Điều 2 Thông tư này có
trách nhiệm gửi d toán kinh phí để th c hiện các chính sách này về cơ quan tài chính
cùng cấp trước ngày 20 tháng 7 hằng năm để tổng hợp chung trong d kiến nhu cầu d
toán chi ngân sách nhà nước của địa phương, của các bộ, ngành gửi Bộ Tài chính.
2. Phân bổ d toán
Căn cứ quyết định giao d toán ngân sách nhà nước của Thủ tướng Chính phủ:
a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố tr c thuộc trung ương trình Hội đồng
nhân dân cùng cấp quyết định phân bổ kinh phí th c hiện chi trả hỗ trợ chi phí học tập
cho SV các cơ sở giáo dục đại học công lập tr c thuộc, SV các trường ngoài công lập
trong d toán chi s nghiệp giáo dục đào tạo địa phương theo chế độ quy định.
b) Các bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định phân bổ kinh phí hỗ trợ chi
phí học tập cho các cơ sở giáo dục đại học công lập tr c thuộc theo chế độ quy định.
3. Quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí.
Việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi trả hỗ trợ chi phí học tập th c
hiện theo quy định hiện hành của Luật Ngân sách Nhà nước, các văn bản hướng dẫn
th c hiện và Mục lục ngân sách Nhà nước hiện hành.
4. Hằng năm, các bộ, ngành, cơ quan trung ương, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố
tr c thuộc trung ương có trách nhiệm tổng hợp và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ
Tài chính kết quả th c hiện việc cấp kinh phí hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên vào
thời điểm kết thúc năm học.
Điều 9. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư liên tịch này có hiệu l c thi hành kể từ ngày 28 tháng 11 năm 2014.
2. Thời điểm th c hiện chính sách hỗ trợ sinh viên quy định tại Thông tư liên tịch
này được tính hưởng từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.
Điều 10. Tổ chức thực hiện
1. Các đối tượng thuộc diện được hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại Thông tư
liên tịch này mà cùng một lúc được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ có cùng tính chất
thì chỉ được hưởng một chế độ ưu đãi cao nhất.

2. Trong quá trình th c hiện, trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn
chiếu để áp dụng trong Thông tư liên tịch này được sửa đổi, bổ sung hay thay thế bằng
văn bản mới thì sẽ được dẫn chiếu áp dụng theo các văn bản mới đó.
Trong quá trình th c hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Giáo dục
và Đào tạo để phối hợp với Bộ Tài chính xem xét, giải quyết./.
KT. BỘ TRƢỞNG
BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƢỞNG

KT. BỘ TRƢỞNG
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THỨ TRƢỞNG

Đã ký

Đã ký

Trƣơng Chí Trung

Nguyễn Thị Nghĩa

Nơi nhận:
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội và các Uỷ ban của Quốc hội;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Kiểm toán nhà nước;
- Văn phòng Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng;
- UBTW Mặt trận tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- HĐND, UBND các tỉnh/thành phố tr c thuộc TW;
- Các Sở GD&ĐT, Sở Tài chính, sở LĐ-TB&XH;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website: Bộ GD&ĐT, Bộ Tài chính;
- Lưu VT: BGD&ĐT, BTC.

Phụ lục I
(Kèm theo Thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2014
của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP
(Dùng cho sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục đại học công lập)

Kính gửi: (Cơ sở giáo dục đại học công lập)

Họ và tên:

Dân tộc:

Ngày, tháng, năm sinh:
Nơi sinh:
Lớp:

Khóa:

Khoa:

Mã số sinh viên:
Thuộc đối tượng: (ghi rõ đối tượng được quy định tại Thông tư liên tịch hướng
dẫn Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ)
Căn cứ Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg của Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị
được Nhà trường xem xét để hỗ trợ chi phí học tập theo quy định./.

Xác nhận của Khoa
(Quản lý sinh viên)

.........., ngày .... tháng .... năm ............
Người làm đơn
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Phụ lục II
(Kèm theo Thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2014
của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP
(Dùng cho sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập)

Kính gửi:

- Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội (cấp huyện)
- Cơ sở Giáo dục Đại học

Họ và tên:
Dân tộc:
Ngày, tháng, năm sinh:
Nơi sinh:
Lớp:
Khóa
Khoa:
Họ tên cha/mẹ học sinh, sinh viên:
Hộ khẩu thường trú (ghi đầy đủ):
Xã (Phường): .........................
Huyện (Quận): .....................
Tỉnh (Thành phố): ...................................................................
Mã số sinh viên:
Thuộc đối tượng: (ghi rõ đối tượng được quy định tại Thông tư liên tịch hướng
dẫn Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ)
Căn cứ Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg của Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị
được Nhà trường xác nhận, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội xem xét để hỗ trợ
chi phí học tập theo quy định./.
.........., ngày .... tháng .... năm ............
Người làm đơn
(Ký tên và ghi rõ họ tên)
Xác nhận của cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập
Trường: .........................................................................................................
Xác nhận anh/chị: .................................................
Hiện là học sinh, sinh viên năm thứ ..... Học kỳ: ..............Năm học............ lớp .............
khoa ......... khóa học.......... thời gian khóa học..........(năm) hệ đào tạo .................. của
nhà trường.
Kỷ luật: ........................... (ghi rõ mức độ kỷ luật nếu có).
Số tiền hỗ trợ chi phí học tập hàng tháng: ....................... đồng.
Đề nghị phòng Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét giải quyết tiền hỗ trợ chi
phí học tập cho anh/chị ............................... theo quy định./.
.........,ngày ..... tháng ..... năm ...........
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

Phụ lục III
(Kèm theo Thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2014
của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính)

Cơ sở giáo dục đại học………...

DỰ TOÁN KINH PHÍ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP
Năm …
Th c hiện theo Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013
của Thủ tướng Chính phủ
Đơn vị tính:đồng
TT
Nội dung

Ngày
tháng
năm sinh
(1)

Dân tộc

Số tháng
hỗ trợ

Mức hỗ
trợ/tháng

(2)

(3)

(4)

Kinh phí
hỗ trợ
(5)=(3)*(4)

Tổng số
1

Sinh viên A

2

Sinh viên B

3

Sinh viên C

………., ngày tháng năm ……
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

