CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG T ư LIÊN TỊCH
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm
2007 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh
viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Thông tư liên tịch số 23/2008/TTLT/BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 28
tháng 4 năm 2008 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và
Xã hội, Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg ngày 14
tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng chính sách đối với học
sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, có
hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 6 năm 2008, được sửa đổi bổ, sung bởi:
Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 05
tháng 5 năm 2016 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và
Xã hội, Tài chính sửa đổi, bổ sung mục III của Thông tư liên tịch số
23/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH - BTC ngày 28 tháng 4 năm 2008 của liên Bộ
Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính hướng dẫn
thực hiện Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2007 của Thủ
tướng Chính phủ về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ
sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 6
năm 2016.
Căn cứ Quyết định sổ 152/2007/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2007 của
Thủ tướng Chính phủ về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại
các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ
Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau1:
1 Thông tư liên tịch sổ 14/2016/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC sửa đổi, bồ sung mục III của Thông tư liên tịch số
23/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2008 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Lao động Thương binh và Xã hội, Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg ngày 14/9/2007 cùa Thủ
tướng Chính phù về học bổng chính sách đối vởi học sinh, sinh viên học tại các cơ sờ giáo dục thuộc hệ thống giáo
dục quốc dân có căn cứ ban hành như sau:
“Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 cùa Chính phủ qicy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 cùa Chính phù quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu tồ chức cùa Bộ Lao động - Thương binh và X ã hội;
Căn cứ Nghị định sổ 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu tồ chức của Bộ Tài chinh;

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
Đối tượng được hưởng học bổng chính sách quy định tại khoản 1 Điều 1
Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính
phủ về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục
thuộc hệ thống giáo dục quốc dân được hướng dẫn cụ thể như sau:
1. Học sinh, sinh viên hệ cử tuyển được quy định tại Nghị định số
134/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chế độ cử
tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống
giáo dục quốc dân.
2. Học sinh, sinh viên đang học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú,
trường dự bị đại học, trừ học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số đang được
hưởng chế độ học bổng chính sách quy định tại Quyết định số 82/2006/QĐ-TTg
ngày 14 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức học
bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các
trường phổ thông dân tộc nội trú và trường dự bị đại học quy định tại Quyết định
số 194/2001/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ.
3. Học viên là thương binh, người tàn tật, người khuyết tật thuộc diện không
hưởng lương hoặc sinh hoạt phí trong thời gian đang học tại các trường dạy nghề
dành cho thương binh, người tàn tật, người khuyết tật.
II. MỨC HỌC BỔNG CHÍNH SÁCH
Mức học bổng chính sách quy định tại khoản 2 Điều 1 và Điều 2 Quyết định
số 152/2007/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về học
bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ
thống giáo dục quốc dân được hướng dẫn cụ thể như sau:

Căn cứ Quyết định sổ 152/2007/OĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng
chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thông giáo dục quốc dân;
Căn cứ Nghị quyết sổ 66/NQ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2010 của Chính phù về đơn giản hóa thù tục hành
chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Bộ trường Bộ Giáo dục và Đ ào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và X ã hội và Bộ trưởng Bộ Tài
chính ban hành Thông tư

liên tịch

sửa đỗi, bồ sung mục 111 cùa Thông tư liên tịch số 23/2008/TTLT-BGDĐT-

BLĐTBXH-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2008 cùa Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và X ã hội,
Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2007 cùa Thủ tướng
Chỉnh phủ về học bổng chính sách đổi với học sinh, sinh viên học tại các cơ sờ giáo dục thuộc hệ thông giảo dục
quốc dân.
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1. Trong một năm học bổng được cấp đủ 12 tháng. Đối với các chưong trình
đào tạo có thời gian dưới 01 năm hoặc có thời gian học năm cuối không đủ 12
tháng thì học bổng được cấp theo số tháng thực học của năm học đó.
2. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2008, khi Nhà nước điều chỉnh mức lương
tối thiểu chung thì mức học bổng chính sách được quy định tại Thông tư này
được điều chỉnh theo tỷ lệ tương ứng với các quyết định điều chỉnh mức lương tối
thiểu chung của Nhà nước, bảo đảm mức học bổng chính sách bằng 80% mức
lương tối thiểu.

in. H ồ s ơ , THỦ TỤC XÉT, CẤP

HỌC BỔNG CHÍNH SÁCH2

1.
Đối với đối tượng quỵ định tại khoản 1 Mục I của Thông tư liên tịch số
23/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2008
a) Hồ sơ bao gồm:
- Giấy xác nhận của nhà trường nơi học sinh, sinh viên đang theo học
(Phụ lục I);
- Bản cam kết của học sinh, sinh viên (Phụ lục II).
b) Trình tự thủ tục xét, cấp học bổng chính sách
- Sau khi nhập học 15 ngày, học sinh, sinh viên nộp đầy đủ hồ sơ theo quy
định tại điểm a khoản 1 Điều này (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) về Sở Giáo
dục và Đào tạo hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (theo sự phân cấp cơ
quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp theo quy định tại Nghị định số
48/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về việc quy định chi
tiết một số điều của Luật giáo dục nghề nghiệp);
- Học sinh, sinh viên nhận học bổng chính sách: trực tiếp tại Sở Giáo dục và
Đào tạo hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (theo sự phân cấp cơ quan
quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp theo quy định tại Nghị định số
48/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về việc quy định chi
tiết một số điều của Luật giáo dục nghề nghiệp) hoặc gián tiếp thông qua thẻ ATM
của học sinh, sinh viên, theo định kỳ xét, cấp học bổng chính sách được quy định
tại điểm b khoản 2 Mục V của Thông tư liên tịch số 23/2008/TTLT-BGDĐTBLĐTBXH-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2008.

2 Mục này được sửa đổi bổ sung theo quy định tại Điều 1 Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BGDĐTBLĐTBXH-BTC sửa đổi, bổ sung mục III của Thông tư liên tịch số 23/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC
ngày 28 tháng 4 năm 2008 của liên bộ Giáo dục và Đào tạo, Lao động-Thương binh và Xã hội, Tài chính hướng
dẫn thực hiện Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ vê học bông
chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sờ giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quôc dân, có hiệu lực kê
từ ngày 21 tháng 6 năm 2016.
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2. Đối với đối tượng quy định tại khoản 2 Mục ĩ của Thông tư liên tịch số
23/2008/TTLT-BGDĐT- BLĐTBXH-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2008
a) Hồ sơ bao gồm:

- Bản sao giấy khai sinh;
- Bản sao có chứng thực giấy báo trúng tuyển (hoặc bản sao có mang bản
chính để đối chiếu);
- Bản cam kết của học sinh, sinh viên (Phụ lục II).
b) Trình tự, thủ tục xét, cấp học bổng chính sách
- Khi nhập học, học sinh, sinh viên nộp hồ sơ theo quy định tại điểm a khoản
2 Điều này cho nhà trường nơi học sinh, sinh viên đang theo học để xét, cấp học
bổng chính sách;
- Học sinh, sinh viên nhận học bổng chính sách tại nhà trường nơi đang theo
học theo định kỳ xét, cấp học bổng chính sách được quy định tại điểm b khoản 2
Mục V của Thông tư liên tịch số 23/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày
28 tháng 4 năm 2008.
3. Đối với đối tượng quy định tại khoản 3 Mục I của Thông tư liên tịch số
23/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2008
a) Hồ sơ bao gồm:
- Bản sao giấy khai sinh;
- Bản sao có chứng thực giấy báo trúng tuyển (hoặc bản sao có mang bản
chính để đối chiếu);
- Bản cam kết của học viên (Phụ lục II);
- Bản sao có chứng thực thẻ thương binh hoặc bản sao từ sổ gốc; bản sao có
mang bản chính để đối chiếu (đối với thương binh); Giấy xác nhận của cơ quan có
thẩm quyền xác nhận là người khuyết tật (đối với người khuyết tật).
b) Trình tự, thủ tục xét, cấp học bổng chính sách
- Khi nhập học, học viên nộp hồ sơ theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều
này cho nhà trường nơi học sinh, sinh viên đang theo học để xét, cấp học bổng
chính sách;
- Học viên nhận học bổng chính sách tại nhà trường nơi đang theo học theo
định kỳ xét, cấp học bổng chính sách được quy định tại điểm b khoản 2 Mục V
của Thông tư liên tịch số 23/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 28 tháng
4 năm 2008.
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IV. TRƯỜNG HỢP DỪNG CẤP HỌC BỔNG CHÍNH SÁCH
1. Học sinh, sinh viên bị kỷ luật buộc thôi học thì không được nhận học
bổng chính sách, kể từ thời điểm Quyết định kỷ luật có hiệu lực.
2. Học sinh, sinh viên bị đình chỉ học tập thì không được nhận học bổng
chính sách trong thời gian bị đình chỉ, trừ trường họp dừng học do ốm đau, tai nạn,
học lại, lưu ban hoặc dừng học vì lý do khác (không do kỷ luật hoặc tự thôi học).
3. Đối với các đối tượng quy định tại khoản 1 Mục I của Thông tư này, cơ sở
giáo dục nơi học sinh, sinh viên bị kỷ luật có trách nhiệm gửi thông báo kỷ luật về
Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (nếu học ở các
cơ sở dạy nghề) chậm nhất 15 ngày, kể từ ngày quyết định kỷ luật hoặc quyết định
xoá kỷ luật có hiệu lực.
V.
NGUỒN KINH PHÍ, PHƯƠNG THỨC CẤP VÀ BỒI HOÀN HỌC
BỔNG CHÍNH SÁCH
1. Nguồn kỉnh phí học bổng chính sách
Nguồn kinh phí thực hiện cấp học bổng chính sách theo hướng dẫn tại
Thông tư này được cân đối trong dự toán chi Ngân sách nhà nước sự nghiệp giáo
dục đào tạo, dạy nghề hàng năm theo phân cấp hiện hành của Luật Ngân sách.
Cụ thể:
a) Ngân sách Trung ương đảm bảo kinh phí thực hiện chế độ học bổng chính
sách đối với học sinh, sinh viên thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 và khoản 3
Mục I của Thông tư này đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc các Bộ, ngành
Trung ương quản lý;
b) Ngân sách địa phương đảm bảo kinh phí thực hiện chế độ học bổng
chính sách đối với học sinh, sinh viên thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 và
khoản 3 Mục I của Thông tư này đang theo học tại các cơ sở giáo dục do địa
phương quản lý;
c) Học sinh, sinh viên thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Mục I của
Thông tư này, ngân sách địa phương đảm bảo kinh phí thực hiện chế độ học bổng
chính sách đối với người học không phân biệt cơ sở giáo dục nơi học sinh, sinh
viên đang theo học thuộc các Bộ, ngành Trung ương hay do địa phương quản lý.
2. Phương thức cấp và bồi hoàn học bổng chính sách
a) Cơ quan thực hiện cấp học bổng chính sách:
- Đối với đối tượng quy định tại khoản 1 Mục I của Thông tư này:
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+ Căn cứ vào dự toán kinh phí sự nghiệp giáo dục đã được thông báo, Sở
Giáo dục và Đào tạo, sỏ' Lao động - Thương binh và Xã hội theo thẩm quyền thực
hiện việc quản lý kinh phí, tổ chức cấp học bổng chính sách đối với học sinh, sinh
viên thuộc diện được hưởng học bổng chính sách theo quy định.
+ Căn cứ điều kiện cụ thể của từng địa phương và điều kiện của cơ sở giáo
dục có học sinh, sinh viên thuộc diện được hưởng học bổng chính sách, Uỷ ban
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Uỷ ban
nhân dân cấp tỉnh) hoặc cơ quan được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh uỷ quyền chủ
động lựa chọn hình thức chuyển tiền thích họp, đảm bảo tạo thuận lợi tối đa cho
người học theo một trong các phương thức như sau: trực tiếp chuyển kinh phí cho
các cơ sở giáo dục theo hợp đồng; cấp tiền mặt trực tiếp cho gia đình người học
hoặc chuyển qua thẻ ATM hoặc các hình thức chuyển tiền họp pháp khác (nếu có)
cho người học.
- Đối với đối tượng quy định tại khoản 2 và khoản 3 Mục I của Thông
tư này:
Căn cứ vào dự toán kinh phí sự nghiệp giáo dục đã được thông báo; các cơ
sở giáo dục thực hiện việc quản lý kinh phí, tổ chức cấp học bổng đối với học sinh,
sinh viên; học viên thuộc diện được hưởng học bổng chính sách theo quy định.
b) Thời gian cấp học bổng chính sách
Học bổng chính sách được cấp hàng tháng đối với người học nhận học bổng
thông qua thẻ ATM, người học nhận học bổng thông qua cơ sở giáo dục hoặc được
cấp hai lần trong năm, mỗi lần cấp 6 tháng, lần thứ nhất cấp vào tháng 10, lần thứ
hai cấp vào tháng 3 đối với người học nhận học bổng được trả bằng tiền mặt, học
bổng được chi trả thông qua gia đình người học.
Trường hợp học sinh, sinh viên chưa nhận được học bổng chính sách theo
thời hạn quy định thì được truy lĩnh trong kỳ cấp học bổng tiếp theo.
c) Phương thức bồi hoàn:
Học sinh, sinh viên đã nhận học bổng chính sách mà tự thôi học hoặc bị kỷ
luật buộc thôi học thì phải bồi hoàn toàn bộ số tiền học bổng đã nhận từ đầu khoá
học đến thời điểm thôi học cho .cơ quan cấp học bổng theo phân cấp quản lý.
VI.
CHẾ Đ ộ BÁO CÁO NHU CẦU KINH PHÍ T H ựC HIỆN ĐIÈU
CHỈNH MỨC HỌC BỎNG CHÍNH SÁCH
1. Khi có Quyết định của Chính phủ về việc điều chỉnh mức lương tối thiểu
chung của Nhà nước:
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a) Đối với trường họp học sinh, sinh viên thuộc đối tượng quy định tại
khoản 1 Mục I của Thông tư này:
Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (đối với các
cơ sở dạy nghề) có trách nhiệm tổng họp nhu cầu điều chỉnh mức học bổng chính
sách của các đối tượng quy định tại khoản 1 Mục I của Thông tư này, gửi về Sở
Tài chính cùng với thời điểm gửi báo cáo về nhu cầu bổ sung kinh phí thực hiện
cải cách tiền lương (Phụ lục III).
b) Đối với trường họp học sinh, sinh viên; học viên thuộc đối tượng quy
định tại khoản 2 và khoản 3 Mục I của Thông tư này:
Trên cơ sở đề nghị của các cơ sở giáo dục có đối tượng thụ hưởng học bổng
chính sách, các cơ quan chủ quản của các đơn vị trực thuộc các Bộ, cơ quan Trung
ương và các cơ quan cấp tỉnh có trách nhiệm thẩm định và tổng hợp báo cáo nhu
cầu thực hiện điều chỉnh mức học bổng chính sách của các đơn vị trực thuộc, gửi
về Bộ Tài chính (đối với các cơ quan Trung ương) hoặc gửi Sở Tài chính (đối với
cơ quan địa phương) cùng với thời điểm gửi báo cáo về nhu cầu bổ sung kinh phí
thực hiện cải cách tiền lương (Phụ lục III).
2. Nhu cầu kinh phí điều chỉnh mức học bổng chính sách do điều chỉnh mức
lương tối thiểu chung của Nhà nước nhưng chưa được bố trí trong dự toán Ngân
sách giao đầu năm của địa phương được xử lý như sau:
a) Đối với những địa phương có khó khăn về nguồn kinh phí (các tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương nhận bổ sung cân đối từ Ngân sách Trung ương và các
địa phương có tỷ lệ điều tiết về Ngân sách Trung ương từ dưới 5%), Ngân sách
Trung ương hỗ trợ 100%.
b) Đối với những địa phương còn lại, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chủ động
sắp xép trong phạm vi của Ngân sách địa phương để thực hiện.
3. Bộ Tài chính có trách nhiệm thẩm định báo cáo nhu cầu kinh phí thực
hiện điều chỉnh học bổng chính sách của các đơn vị trực thuộc các Bộ, ngành ở
Trung ương để trình Chính phủ quyết định bổ sung kinh phí cho các Bộ, ngành ở
Trung ương.
Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thẩm
định báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện điều chỉnh học bổng chính sách của Sở
Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; tổng hợp báo cáo Uỷ
ban nhân dân cấp tỉnh quyết định. Ưỷ ban nhân dân cấp tỉnh tổng hợp báo cáo Bộ
Tài chính xem xét, bổ sung kinh phí cho các địa phương được hỗ trợ theo quy định
tại điểm a khoản 2 Mục VI của Thông tư này.
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4. Sau khi được cơ quan có thẩm quyền quyết định bổ sung kinh phí thực
hiện chế độ học bổng chính sách, các Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc Sở Lao động Thương binh và Xã hội hoặc cơ sở giáo dục thực hiện rút dự toán tại Kho bạc nhà
nước để thực hiện việc cấp học bổng chính sách tăng thêm của học sinh, sinh viên
theo chế độ quy định.
5.
Việc quyết toán kinh phí thực hiện học bổng chính sách thực hiện theo quy
định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.
VII. TỔ CHỨC THựC HIỆN3
1. Các Bộ, ngành ở Trung ương và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có ữách nhiệm
tổ chức, hướng dẫn việc xác định nhu cầu kinh phí và cân đối nguồn kinh phí thực
hiện chế độ học bổng chính sách.
2. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ sở giáo
dục theo thẩm quyền theo dõi, lưu giữ, quản lý hồ sơ và tổ chức cấp học bổng
chính sách theo quy định tại khoản 2, Mục V của Thông tư này. Sở Tài chính và
các cơ quan liên quan hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định tại Thông tư
này, hằng năm tổng hợp, báo cáo theo quy định; đồng thời có trách nhiệm kiểm ừa,
thanh tra việc chấp hành chế độ học bổng chính sách ở địa phương.
3. Các cơ sở giáo dục có học sinh, sinh viên diện cử tuyển đang theo học có
trách nhiệm tạm ứng kinh phí tiếp tục cấp học bổng chính sách theo mức quy định
tại Thông tư này ừong quý I năm 2008 để đảm bảo quyền lợi học tập của học sinh,
sinh viên đang học tại trường và gửi thông báo về Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh về số
kinh phí đã tạm ứng.
Căn cứ vào số lượng đối tượng học sinh, sinh viên diện chính sách đã được
cấp học bổng cho các cơ sở giáo dục thông báo, Uỷ ban nhân dân các tỉnh có trách
nhiệm hoàn trả kinh phí cho các cơ sở giáo dục nơi có người học của địa phương
đang theo học phần kinh phí đã tạm ứng của các cơ sở giáo dục đó.

3 Điều 2 Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC sửa đổi, bổ sung mục III của Thông tư liên
tịch số 23/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH - BTC ngày 28 tháng 4 năm 2008yủa liên bộ Giáo dục và Đào tạo, Lao
động -Thương binh và Xâ hội, Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9
năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục
thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 6 năm 2016 quy định như sau:
"Điều 2. Hiệu lực thỉ hành
1. Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 6 năm 2016.
2. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc cần phàn ánh về Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ
Lao động - Thương binh và X ã hội, Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết./.".
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Các cơ sở giáo dục có trách nhiệm cùng với ư ỷ ban nhân dân cấp tỉnh phổ
biến công khai về hồ sơ và thủ tục cấp học bổng chính sách đảm bảo không làm
gián đoạn, ảnh hưởng đến quá trình học tập của người học.
Từ các năm học tiếp theo, các cơ sở giáo dục có trách nhiệm báo cáo cho Ưỷ
ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh
được ủy quyền (vào thời điểm cuối mỗi kỳ của năm học) về số lượng học sinh,
sinh viên diện cử tuyển đang theo học; số học sinh bỏ học; lý do bỏ học để làm cơ
sở lập dự toán kinh phí cấp học bổng chính sách theo chế độ quy định.
4.
Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo
và thay thế cho các quy định về học bổng chính sách tại Thông tư Liên tịch số
53/1998/TT-LT/BGD&ĐT-BTC-BLĐTB&XH ngày 25 tháng 8 năm 1998 Liên
tịch 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, Thông tư liên tịch số 13/2002/TTLT-BGD&ĐT-BTC
ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Liên Bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính
hướng dẫn thực hiện Quyết định số 194/2001/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2001
của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp
xã hội đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào
tạo công lập quy định tại Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23 thángl2 năm
1997 của Thủ tướng Chính phủ.
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc cần phản ánh về Bộ
Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính để xem
xét, giải quyết./.

B ộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

XÁC THựC VĂN BẢN HỢP NHẤT

Số: 0 2 / /VBHN-BGDĐT
Hà Nội, ngày

ỵĩS tháng 3 năm 2017

Noi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để đăng công báo);
- Website Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, PC, Vụ CTHSSV.

Nguyễn Thị Nghĩa
9

Phụ lục I
Mấu giấy xác nhận của cơ sở giáo dục
(Kềm theo Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định sổ 152/2007/QĐ~
TTg nạày 14 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng chính
sách đỗi với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo
dục quốc dân)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN CỦA c ơ SỞ GIÁO DỤC
Trường........................ .....................................................................................
Địa ch ỉ:..............................................................................................................
Số điện thoại:....................................................................................................
Xác nhận anh/chị (Chữ in hoa, có dấu)............................................................
là sinh viên/ học sinh năm th ứ ......................

Khoá học:.............................

Giấy xác nhận này để làm căn cứ xét, cấp học bổng chính sách theo quy định
hiện hành.
Trong trường hợp học sinh, sinh viên bị kỷ luật, đình chỉ học tập hoặc buộc thôi
học, nhà trường sẽ gửi thông báo kịp thời về địa phương.

, ngày .... tháng .... năm
HIÊU TRƯỞNG
(Kỷ tên, đóng dấu)
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Phụ ỉục ĨI
Mẩu bản cam kết
(Kèm theo Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định sổ 152/2007/QĐTTg ngày 14 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chỉnh phủ về học bổng chính
sách đổi với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo
dục quốc dân)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢN CAM KẾT
Tôi là ......................................................................................................................
Sinh viên/học sinh/học viên lớp...................khóa................................................. ,
khoa................................................................... :............................................
Trường:................................................................................. ................................
Địa chỉ thường trú...................................................................................................
Số chứng minh nhân dân:..................... ngày cấp:................ nơi cấp:.............
Tôi đã nghiên cứu kỹ và xin cam kết thực hiện các nội dung được quy
định tại Thông tư Liên tịch số: 23/2008/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
hướng dẫn thực hiện Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm
2007 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh
viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
Nếu trong trường hợp phải bồi hoàn, tôi xin cam kết hoàn trả số tiền được
quy định tại Thông tư Liên Bộ nói trên.
XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG

.............., ngày .... tháng .... năm ..
Người viết cam kết
(Kỷ và ghi rõ họ tên)
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Phụ lục ni
Mẩu báo cáo nhu cầu kinh phí
(Kèm theo Thông tư liên tịch hưóng dẫn thực hiện Quyết định số 152/2007VQĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng
chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giảo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân)
Bộ, cơ quan trung ương, tỉnh, thành phổ trực thuộc
TƯ:............
BÁO CÁO NHU CẦU KINH PHÍ THựC HIỆN TĂNG HỌC BỎNG CHÍNH SÁCH N Ă M .....
(Dùng cho các Bộ, cơ quan trung ương, tinh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo Bộ Tài chỉnh))*(
s

T
T

NỘI DUNG

A

B
TÔNG SỔ
(Chi tiết theo từng đơn vị trực thuộc)
Đơn vi.....
- Năm thực hiện điều chỉnh
- Năm sau liền kề năm thực hiện điều
chinh
Đơn vi.....
- Năm thực hiện điều chinh
- Năm sau liền kề năm thực hiện điều
chỉnh
Đơn vi.....

1

2

3

Chi tiêu
đào tạo
được giao
trong năm

Số học sinh, sinh
viên có mặt tại thời
điểm thực hiện điều
chỉnh mức lương tối
thiểu và thời điểm
01/01 năm liền kề

(1)

(2)

Số tháng thực hiện
học bổng chính
sách điều chỉnh của
số hs/sv có mặt tại
thời điềm thực hiện
điều chỉnh mức
lương tối thiểu
(? )

Mức học
bổng chính
sách tăng
thêm

Nhu cầu kinh phí tăng
thêm thực hiện theo
mức học bổng mới của
số học sinh, sinh viên
dự kiến tăng thêm đến
cuối năm

(4)

(5 )

Nhu cầu kinh phí thực hiện mức
học bổng chính sách tăng thêm

(6 )

(6a)=r(2)x(3)x(4)l+(5)
(6b)=[( l)x4Th+(2)x8Th]x(4)

., ngậy .....tháng ...... năm
Thủ trưởng đơn vị
(Kỷ tên, đóng dấu)
(*) Trường hợp Nhà nước điều chỉnh mức lương tối thiểu dẫn đến điều chỉnh mức học bổng chính sách
là ngày 01/01 hàng năm thì các đơn vị chi thực hiện báo cáo cho 01 năm theo công thức (6b)
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