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

 

Số:         /SGDĐT-KHTC Bình Định, ngày         tháng  12 năm 2021 

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 
5088/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của 

UBND tỉnh Bình Định  
 

 

 

           Kính gửi:  
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; 
- Hiệu trưởng các trường THPT và trực thuộc; 

- Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh; 

- Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã, thành phố. 
 

 

Căn cứ Quyết định số 5088/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của UBND tỉnh 

về việc không thu học phí học kỳ I năm học 2021-2022 đối với trẻ em học mẫu 

giáo và học sinh phổ thông trong các cơ sở giáo dục công lập, học viên giáo dục 

thường xuyên gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên địa bàn 

tỉnh Bình Định;  

Trên cơ sở thống nhất của Sở Tài chính tại Công văn số 4066/STC-

TCHCSN ngày 29/12/2021 về việc tham gia góp ý dự thảo hướng dẫn triển khai 

thực hiện Quyết định số 5088/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 và Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội tại Công văn số 3565/SLĐTBHX-VLGDNN ngày 

29/12/2021 về việc góp ý dự thảo triển khai thực hiện Quyết định số 5088/QĐ-

UBND ngày 21/12/2021 của UBND tỉnh. Để kịp thời triển khai thực hiện không 

thu học phí học kỳ I năm học 2021-2022 đối với trẻ em học mẫu giáo và học sinh 

phổ thông trong các cơ sở giáo dục công lập, học viên giáo dục thường xuyên 

theo chương trình giáo dục phổ thông; Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn một số 

nội dung sau: 

1. Không thu 100% học phí học kỳ I năm học 2021-2022 (sau khi thực hiện 

giảm học phí theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của 

Chính phủ) 

a) Đối tượng áp dụng 

- Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông công lập, học viên học tại các 

cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông thuộc các đối 

tượng quy định tại điểm c khoản 1 và điểm a, b khoản 2 Điều 16 Nghị định số 

81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ, cụ thể: 

+ Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông công lập là người dân tộc 

thiểu số (ngoài đối tượng dân tộc thiểu số rất ít người) ở thôn/bản đặc biệt khó 
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khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi 

ngang ven biển hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. 

+ Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông công lập là con cán bộ, công 

chức, viên chức, công nhân mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh 

nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên. 

+ Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông công lập, học viên học tại 

các cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông có cha 

hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ hoặc ông bà (trong trường hợp ở với ông bà) thuộc 

diện hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. 

b) Hồ sơ, thủ tục 

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 

năm 2021 của Chính phủ. 

2. Không thu 50% học phí học kỳ I năm học 2021-2022 

a) Đối tượng áp dụng 

- Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông công lập, học viên học tại các 

cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông có cha hoặc 

mẹ hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng thuộc đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ theo 

quy định tại Khoản 4, 5, 6, 9 và 10 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 

tháng 7 năm 2021 và điểm e khoản 1 Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08 tháng 10 

năm 2021 của Chính phủ, cụ thể: 

+ Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông công lập, học viên tại các cơ 

sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông có cha hoặc mẹ 

hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng thuộc đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ người 

lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương. 

+ Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông công lập, học viên tại các cơ 

sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông thuộc hộ gia đình 

có cha hoặc mẹ hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng thuộc đối tượng hưởng chính 

sách hỗ trợ người lao động ngừng việc. 

+ Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông công lập, học viên tại các cơ 

sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông thuộc hộ gia đình 

có cha hoặc mẹ hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng thuộc đối tượng hưởng chính 

sách hỗ trợ đối với người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ 

điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. 

+ Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông công lập, học viên tại các cơ 

sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông thuộc hộ gia đình 

có cha hoặc mẹ hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được thực hiện chính sách hỗ trợ 

viên chức hoạt động nghệ thuật. 



 3 

+ Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông công lập, học viên tại các cơ 

sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông có cha hoặc mẹ 

hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng thuộc đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ đối với 

hướng dẫn viên du lịch. 

+ Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông công lập, học viên tại các cơ 

sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông thuộc có cha 

hoặc mẹ hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được hưởng chính sách hỗ trợ đối với 

hộ kinh doanh. 

+ Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông công lập, học viên tại các cơ 

sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông có cha hoặc mẹ 

hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được thực hiện chính sách hỗ trợ đối với hộ kinh 

doanh sản xuất, nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, 

quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có 

thu nhập thấp không phải đăng ký kinh doanh (không áp dụng đối với những 

trường hợp đã được địa phương quy định là đối tượng được hỗ trợ theo chính 

sách tại điểm 12 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 07/7/2021 của Chính 

phủ). 

 - Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông công lập, học viên học tại các 

cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông có cha hoặc 

mẹ hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ 

trợ theo quy định tại Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 27 tháng 7 năm 

2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh, cụ thể: 

 + Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông công lập, học viên tại các cơ 

sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông thuộc hộ gia đình 

có cha hoặc mẹ hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng là người lao động không có giao 

kết hợp đồng lao động (lao động tự do) làm việc trong các ngành nghề phải tạm 

dừng hoạt động để phòng, chống dịch COVID-19 theo yêu cầu của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền hoặc làm một trong các loại công việc gặp khó khăn do ảnh 

hưởng bởi đại dịch COVID-19 như sau: (i) Người bán vé số dạo; (ii) Người bán 

hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định; (iii) Người bốc vác trong 

khu vực nhà ga, bến cảng, bến xe, bến tàu và tại các chợ; (iv) Người chở khách, 

chở hàng bằng mô tô 02 bánh, 03 bánh, xích lô, ba gác; (v) Người thu gom rác, 

phế liệu; (vi) Người tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn 

uống, lưu trú (trừ các đối tượng làm việc theo giờ, làm việc bán thời gian). 

 b) Hồ sơ, thủ tục 

 Các cơ sở giáo dục phối hợp với chính quyền địa phương để xác nhận đối 

tượng đã được thụ hưởng chính sách hỗ trợ gặp khó khăn do ảnh hưởng đại dịch 

COVID-19 có con em đang học tại các cơ sở giáo dục công lập và giáo dục 
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thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông; lập danh sách, tổng hợp kinh 

phí có văn bản đề nghị cấp bù học phí gửi cơ quan quản lý cấp trên.  

 3. Nguồn ngân sách thực hiện 

 Ngân sách nhà nước cấp bù học phí trực tiếp tương ứng với số học phí 

không thu đối với các đối tượng nêu trên theo phân cấp hiện hành. 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các 

huyện, thị xã, thành phố; Hiệu trưởng các trường THPT và trực thuộc; Giám đốc 

Trung tâm GDTX tỉnh; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã, 

thành phố triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- UBND tỉnh (thay báo cáo); 
- Sở Tài chính; 
- Sở LĐ-TB&XH; 
- UBND huyện, thị xã, thành phố; 
- Lưu: VT, KHTC. 

 GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

  Đào Đức Tuấn 
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