UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ TÀI CHÍNH
Số: 5534/STC-HCSN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 12 năm 2021

V/v cấp bù học phí cho học
sinh học nghề

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh
Thực hiện Văn bản số 8586/UBND-VX2 ngày 21/12/2021 của UBND tỉnh
về việc tham mưu xử lý đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn
bản số 3013/SLĐTBXH-GDNN-BĐG ngày 13/12/2021.
Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính Phủ;
Thông tư Liên tịch số 09/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 30/03/2016 về
việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày
02/10/2015 của Chính Phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với các 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 2015-2016 đến năm học 2020-2021;
Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính Phủ quy
định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với các 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.
Căn cứ các Nghị quyết của HĐND tỉnh: số 57/2017/NQ-HĐND ngày
15/7/2017 của HĐND tỉnh về việc quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo
dục công lập từ năm học 2017-2018 đến năm 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;
số 17/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 về tiếp tục thực hiện và bổ sung một số
điều của Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND;
Trên cơ sở thẩm định của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản
số 3013/SLĐTBXH-GDNN-BĐG ngày 13/12/2021; sau khi soát xét, Sở Tài chính
kính đề nghị UBND tỉnh trích ngân sách từ nguồn thực hiện chế độ, chính sách
khác thuộc Sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo và Dạy nghề (tại mục 2 phụ lục số 02
ban hành kèm theo Quyết định số 4368/QĐ-UBND ngày 23/12/2020 của UBND
tỉnh), số tiền 2.343.880.000, đồng (Hai tỷ, ba trăm bốn mươi ba triệu, tám trăm
tám mươi nghìn đồng) cấp cho Trường Trung cấp Kỹ nghệ Hà Tĩnh để thực hiện
chính sách miễn, giảm học phí cho các đối tượng; trong đó:
1. Cấp bù tiền miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2021 - 2022 cho 841
học sinh, số tiền: 2.355.360.000 đồng; cụ thể:

1.1. Miễn 100% học phí cho học sinh tốt nghiệp THCS đi học nghề (815 học
sinh), số tiền: 2.347.660.000 đồng;
1.2. Học sinh học bổ túc văn hóa (26 học sinh), số tiền: 7.700.000 đồng:
- Miễn 100% học phí, số tiền 3.960.000 đồng cho các đối tượng sau:
+ Con thương binh (02 học sinh), số tiền: 880.000 đồng;
+ Học sinh khuyết tật (01 học sinh), số tiền 440.000 đồng;
+ Con hộ nghèo (06 học sinh), số tiền 2.640.000 đồng.
- Giảm 50% học phí, số tiền 3.740.000 đồng cho các đối tượng sau:
+ Con hộ cận nghèo (16 học sinh), số tiền 3.520.000 đồng;
+ Con có cha, mẹ bị tai nạn lao động (01 học sinh), số tiền 220.000 đồng.
2. Giảm số kinh phí cấp đợt này số tiền 11.480.000 đồng do có 06 học sinh
bỏ học học kỳ II năm 2020-2021.
(Chi tiết có phụ biểu đính kèm)
Trường Trung cấp Kỹ nghệ Hà Tĩnh chịu trách nhiệm về số lượng đối tượng
hưởng chính sách; quản lý, thanh quyết toán nguồn kinh phí được cấp theo quy
định tài chính hiện hành.
Kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Lao động - TB&XH (để biết);
- Lưu: VT, HCSN.
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