
   UBND TỈNH VĨNH LONG               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                   Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 
    Số :          / HD-SGDĐT                          Vĩnh Long, ngày     tháng 6 năm 2020 

   

HƯỚNG DẪN 
Về việc thực hiện quy định mức thu, quản lý học phí,  

chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đối với  

cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, giáo dục thường xuyên  

trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, năm học 2020-2021 
 

 

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của 

Chính phủ về việc 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 Nghị định số 145/2018/NĐ-CP ngày 16/10/2018 của Chính phủ về 

việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 

tháng 10 năm 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 Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH 

ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Tài chính – 

Bộ Lao động Thương bình và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị 

định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ về việc 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 Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính 

phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính 

Phủ về việc quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, 

tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;  

Căn cứ Công văn của Cục thuế tỉnh Vĩnh Long số 653/CT-THNVDT ngày 

06 tháng 9 năm 2017 về việc sử dụng hóa đơn thu học phí; Công văn số 654/CT-

THNVDT ngày 06 tháng 9 năm 2017 về việc sử dụng hóa đơn thu học phí; 

Căn cứ Công văn số 584/STC-QLNS ngày 11 tháng 5 năm 2018 của Sở Tài 

chính tỉnh Vĩnh Long về việc hướng dẫn chi từ nguồn thu học phí; 

Căn cứ Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND, ngày 05 tháng 6 năm 2020 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp lần thứ 17 (bất thường) về việc quy 

định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và 

giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, năm học 2020 – 2021; 

https://luatvietnam.vn/giao-duc/nghi-dinh-86-2015-nd-cp-chinh-phu-98779-d1.html#noidung


Căn cứ Công văn số 2741/UBND-VX ngày 11 tháng 6 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Quy định mức học phí đối với các 

cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên trên địa 

bàn tỉnh Vĩnh Long, năm học 2020 – 2021,  

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện quy định mức thu, quản lý 

học phí, chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đối với các cơ 

sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên trên địa bàn 

tỉnh Vĩnh Long, năm học 2020 – 2021, như sau: 

1. Thu, quản lý và sử dụng học phí 

1.1 Mức thu học phí  

Thực hiện theo Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND. Cụ thể: 

a) Cấp mầm non 

- Lớp 01 buổi/ngày 

+ Thành thị (các phường và các thị trấn): 60.000 đồng/tháng/học sinh. 

+ Nông thôn (các xã trong tỉnh): 30.000 đồng/tháng/học sinh. 

- Lớp 02 buổi/ngày 

+ Thành thị (các phường và các thị trấn): 90.000 đồng/tháng/học sinh. 

+ Nông thôn (các xã trong tỉnh): 45.000 đồng/tháng/học sinh. 

b) Cấp trung học cơ sở 

+ Thành thị (các phường và các thị trấn): 60.000 đồng/tháng/học sinh. 

+ Nông thôn (các xã trong tỉnh): 30.000 đồng/tháng/học sinh. 

c) Cấp trung học phổ thông 

+ Thành thị (các phường và các thị trấn): 90.000 đồng/tháng/học sinh. 

+ Nông thôn (các xã trong tỉnh): 45.000 đồng/tháng/học sinh. 

Học sinh có hộ khẩu thuộc khu vực nào thì đóng học phí theo khu vực đó. 

1.2 Hình thức thu: sử dụng hóa đơn thu theo hướng dẫn của cơ quan thuế 

và nộp toàn bộ vào tiền gửi của đơn vị tại Kho bạc nhà nước nơi đơn vị mở tài 

khoản để đăng ký hoạt động. Cơ sở giáo dục và đào tạo được lựa chọn một trong 

hai hình thức hóa đơn: mua hóa đơn in sẵn của Chi cục thuế hoặc hóa đơn tự in 

(quy trình thực hiện hóa đơn tự in theo hướng dẫn của Chi cục thuế). Các cơ sở 

giáo dục liên hệ với Chi cục thuế để được hướng dẫn cụ thể, quản lý và thực 

hiện kiểm kê, chế độ báo cáo hóa đơn theo đúng quy định. 

Học phí được thu định kỳ hàng tháng; nếu học sinh tự nguyện, nhà trường 

có thể thu một lần cho cả học kỳ hoặc cả năm học. Đối với cơ sở giáo dục mầm 

non, giáo dục thường xuyên, đào tạo thường xuyên và các khóa đào tạo ngắn 

hạn, học phí được thu theo số tháng thực học. Đối với cơ sở giáo dục phổ thông, 

học phí được thu 09 tháng/năm học.  

1.3. Quản lý, sử dụng học phí  

Việc quản lý và sử dụng nguồn thu học phí được tiếp tục thực hiện theo cơ 

chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định số 

43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu 



trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối 

với các đơn vị sự nghiệp công lập. 

Số học phí thu được (kể cả kinh phí được NSNN cấp bù học phí theo quy 

định) được nộp vào tài khoản tiền gửi của từng đơn vị trường học mở tại Kho 

bạc Nhà nước nơi đơn vị giao dịch và sử dụng như sau: 

 - Thực hiện trích 40% để tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương hàng 

năm theo quy định của Chính phủ. Khoản thu này, từng đơn vị trường học theo 

dõi trên tài khoản tiền gửi và chỉ sử dụng cho mục đích tạo nguồn cải cách tiền 

lương, không được sử dụng cho mục đích khác. Số dư cuối năm được chuyển 

sang năm sau tiếp tục sử dụng. 

- Phần 60% còn lại: thực hiện chi theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào 

tạo. Bổ sung nguồn chi hoạt động tại đơn vị (chi hoạt động, chi mua sắm cơ sở 

vật chất, công tác phí, ...). 

Khi Chính phủ ban hành Nghị định mới quy định cơ chế tự chủ của đơn vị 

sự nghiêp công lập trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề, Sở Giáo dục và 

Đào tạo phối hợp Sở Tài chính sẽ có hướng dẫn mới. 

2. Chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập 

2.1. Đối tượng  

a) Đối tượng không phải đóng học phí 

Thực hiện theo điều 6, chương III của Nghị  định số 86/2015/NĐ-CP và 

khoản 1, điều 4 của Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-

BLĐTBXH. 

b) Các đối tượng được miễn học phí  

Thực hiện theo điều 7, chương III của Nghị  định số 86/2015/NĐ-CP, Nghị 

định số 145/2018/NĐ-CP và khoản 2, điều 4 của Thông tư liên tịch số 

09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH. 

c) Các đối tượng được giảm học phí 

Thực hiện theo điều 8, chương III của Nghị  định số 86/2015/NĐ-CP và 

khoản 3, điều 4 của Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-

BLĐTBXH 

d) Các đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập 

Thực hiện theo điều 10, chương III của Nghị  định số 86/2015/NĐ-CP và 

khoản 4, điều 4 của Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-

BLĐTBXH. 

2.2. Cơ chế miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập 

- Việc miễn, giảm học phí sẽ được thực hiện trong suốt thời gian học tập tại nhà 

trường, trừ trường hợp có những thay đổi về lý do miễn hoặc giảm học phí. 

- Nhà nước thực hiện cấp bù trực tiếp học phí cho các cơ sở giáo dục công 

lập để thực hiện việc miễn, giảm học phí đối với người học thuộc các đối tượng 

miễn, giảm theo quy định và đang học tại cơ sở giáo dục đó với mức thu học phí 

tương ứng với từng cấp học. Hàng năm, việc cấp bù học phí cho các cơ sở giáo 



dục công lập để thực hiện việc miễn, giảm phải được quyết toán đầy đủ, công 

khai, minh bạch. 

- Nhà nước thực hiện hỗ trợ chi phí học tập trực tiếp cho các đối tượng quy 

định tại Điều 6 của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP với mức 100.000 đồng/học 

sinh/tháng để mua sách, vở và các đồ dùng học tập khác. Thời gian được hưởng 

theo thời gian học thực tế và không quá 9 tháng/năm học. 

- Trường hợp có sự trùng lặp về đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ chi phí 

học tập theo quy định của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP với các văn bản quy 

phạm pháp luật khác đang thực hiện có mức hỗ trợ cao hơn, thì được hưởng theo 

mức hỗ trợ cao hơn quy định tại văn bản pháp luật khác.  

3. Hồ sơ, trình tự thực hiện, trách nhiệm xét duyệt, thẩm định hồ sơ và 

xác nhận 

Thực hiện theo điều 5 của Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-

BTC-BLĐTBXH. 

4. Phương thức cấp bù tiền miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học 

tập 

Thực hiện theo điều 6 của Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-

BTC-BLĐTBXH. 

5. Công tác lập dự toán, phân bổ, quyết toán và nguồn kinh phí chi trả 

cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập 

Thực hiện theo điều 7 của Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-

BTC-BLĐTBXH. 

Các nội dung khác thực hiện theo Nghị  định số 86/2015/NĐ-CP, Nghị định 

số 145/2018/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-

BLĐTBXH.  

Trên đây là hướng dẫn thực hiện quy định mức thu, quản lý học phí, chính 

sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đối với các cơ sở giáo dục 

mầm non, phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Vĩnh 

Long năm học 2020 – 2021. Trong quá trình thực hiện, có vấn đề gì khó khăn, 

vướng mắc, đề nghị liên hệ về Sở Giáo dục và Đào tạo - phòng Kế hoạch - Tài 

chính để được hướng dẫn./. 
 

Nơi nhận:                                                KT.GIÁM ĐỐC    

- UBND tỉnh (để báo cáo);                                                                 PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Sở Tài chính (để phối hợp); 

- Cục thuế tỉnh VL (để biết); 

- UBND huyện,TX,TP (để biết); 

- Lãnh đạo Sở GD-ĐT (để biết); 

- LĐ phòng, ban Sở GD-ĐT (để biết); 

- Phòng GD-ĐT huyện,TX,TP (để thực hiện); 

- Các cơ sở giáo dục trong tỉnh (để thực hiện);                              Trương Thanh Nhuận 
- Lưu: VT, KHTC. 
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