
PHỤ LỤC 4 

NỘI DUNG KIỂM TRA CÁC CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH GỒM 

 

 I. Kinh phí thực hiện Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của 

chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn 

đặc biệt khó khăn: 

 Điều 5. Mức hỗ trợ: 

 1. Học sinh thuộc đối tượng hưởng chính sách theo quy định tại Nghị 

định này được hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở và gạo với mức hỗ trợ như sau: 

 a) Hỗ trợ tiền ăn: Mỗi học sinh được hỗ trợ mỗi tháng bằng 40% mức lương 

cơ sở và được hưởng không quá 9 tháng/năm học/học sinh; 

 b) Hỗ trợ tiền nhà ở: Đối với học sinh phải tự túc chỗ ở do nhà trường không 

thể bố trí ở bán trú trong trường, mỗi tháng được hỗ trợ bằng 10% mức lương cơ sở 

và được hưởng không quá 9 tháng/năm học/học sinh; 

 c) Hỗ trợ gạo: Mỗi học sinh được hỗ trợ mỗi tháng 15 kg gạo và được hưởng 

không quá 9 tháng/năm học/học sinh. 

 2. Trường phổ thông dân tộc bán trú được hỗ trợ: 

 a) Đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị, bao gồm: Nhà ở, giường nằm, nhà bếp, 

phòng ăn, nhà tắm, công trình vệ sinh, công trình nước sạch và các thiết bị kèm 

theo cho học sinh bán trú theo tiêu chuẩn thiết kế trường học hiện hành; 

 b) Mua sắm bổ sung, sửa chữa dụng cụ thể dục, thể thao, nhạc cụ, máy thu 

hình, phục vụ sinh hoạt văn hóa, thể dục, thể thao và các vật dụng khác cho học 

sinh bán trú với mức hỗ trợ 100.000 đồng/học sinh bán trú/năm học; 

 c) Lập tủ thuốc dùng chung cho khu bán trú, mua các loại thuốc thông 

thường với cơ số thuốc đủ đáp ứng yêu cầu phòng bệnh và xử lý những trường hợp 

cấp cứu đột xuất với mức hỗ trợ 50.000 đồng/học sinh bán trú/năm học; 

 d) Trường hợp trường phổ thông dân tộc bán trú tổ chức nấu ăn tập trung cho 

học sinh được hỗ trợ kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh theo định mức 

khoán kinh phí tối thiểu bằng 135% mức lương cơ sở/01 tháng/30 học sinh, số dư 

từ 15 học sinh trở lên được tính thêm một lần định mức; nhưng mỗi trường chỉ 

được hưởng không quá 05 lần định mức nêu trên/01 tháng và không quá 9 tháng/01 

năm. 

 3. Trường phổ thông có tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh là đối tượng 

hưởng chính sách theo quy định tại Nghị định này: Được hỗ trợ kinh phí phục vụ 

việc nấu ăn cho học sinh theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều này; được hỗ trợ 

đầu tư cơ sở vật chất theo quy định tại Điểm a, b, c Khoản 2 Điều này tùy theo số 

lượng học sinh được hưởng và nguồn kinh phí hiện có. 

 II. Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 Quy định về cơ chế thu, 

quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và 
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chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 

đến năm học 2020 - 2021: 

 Điều 11. Cơ chế miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập: 

 1. 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. 

 2. Ngân sách nhà nước có trách nhiệm 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 quy định tại Nghị định này và đang học tại cơ sở giáo dục đó 

với mức thu học phí tương ứng với từng cấp học. Hằng 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. 

 Mức cấp bù học phí cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học 

theo nhóm ngành, chuyên ngành, nghề của chương trình đại trà tại cơ sở giáo dục 

công lập chưa tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư bằng mức quy 

định tại Nghị định này. 

 Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học công lập tự bảo đảm chi 

thường xuyên và chi đầu tư, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học 

thực hiện các chương trình đào tạo chất lượng cao ưu tiên cấp học bổng cho người 

học để trang trải phần chênh lệch giữa mức hỗ trợ của Nhà nước với mức học phí 

của nhà trường. 

 Nhà nước cấp trực tiếp tiền hỗ trợ miễn giảm học phí cho các đối tượng 

thuộc diện được miễn, giảm học phí theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ 

thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học ngoài công lập theo mức học phí 

chương trình đại trà của các trường công lập trong vùng đối với giáo dục mầm non, 

phổ thông; theo mức học phí của chương trình đại trà tại cơ sở giáo dục công lập 

chưa tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư quy định tại Nghị định 

này tương ứng với các nhóm ngành, chuyên ngành và nghề đối với giáo dục 

nghề nghiệp và giáo dục đại học. 

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

định tại điều 10 Nghị định này với mức 100.000đ/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. 

 III. Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/22021 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; giá dịch vụ trong lĩnh 

vực giáo dục, đào tạo: Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 10 năm 2021 

và thay thế 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 và Nghị định số 145/2018/NĐ-CP ngày 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-dinh-86-2015-nd-cp-co-che-thu-quan-ly-hoc-phi-co-so-giao-duc-quoc-dan-nam-hoc-2015-2016-den-2020-2021-292146.aspx
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16 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ 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. 

 Điều 18. Đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập: thêm đối tượng hưởng 

chế độ tại khoản 2 điều 18. 

 1. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo 

dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông mồ côi cả cha lẫn mẹ. 

 2. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở 

giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông bị khuyết tật. 

 3. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông học viên học tại cơ sở giáo 

dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ 

nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. 

 4. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo 

dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông ở thôn/bản đặc biệt khó 

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. 

 Trích Điều 20: Cơ chế miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và hỗ 

trợ đóng học phí: mức hỗ trợ tăng tại khoản 10 điều 20. 

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

định tại Điều 18 Nghị định này với mức 150.000 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/1 năm học và thực hiện chi trả 2 lần trong năm vào 

đầu các học kỳ của năm học. 

 11. Trường hợp cha mẹ (hoặc người giám hộ), học sinh phổ thông, học viên 

học tại cơ sở giáo dục thường xuyên, học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp, giáo dục đại học chưa nhận được tiền cấp bù học phí và hỗ trợ chi phí 

học tập theo thời hạn quy định thì được truy lĩnh trong lần chi trả tiếp theo. 

IV. Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGD&ĐT-BTC, ngày 

31/12/2013 Thông tư Liên tịch quy định chính sách về giáo dục đối với người 

khuyết tật: 

 Điều 7. Chính sách học bổng và hỗ trợ phương tiện, đồ dùng học tập: 

 1. Người khuyết tật thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đi học tại các cơ sở giáo 

dục được hưởng học bổng mỗi tháng bằng 80% mức lương cơ sở theo quy định của 

Chính phủ trong từng thời kỳ. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-dinh-86-2015-nd-cp-co-che-thu-quan-ly-hoc-phi-co-so-giao-duc-quoc-dan-nam-hoc-2015-2016-den-2020-2021-292146.aspx
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 Người khuyết tật thuộc đối tượng được hưởng chính sách đang học tập tại cơ 

sở giáo dục đại học, trung cấp chuyên nghiệp được cấp học bổng 10 tháng/năm 

học; người khuyết tật thuộc đối tượng được hưởng chính sách đang học tập tại cơ 

sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, 

trường chuyên biệt, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập được cấp học 

bổng 9 tháng/năm học. 

 Không áp dụng chế độ này đối với các đối tượng người khuyết tật đã được 

hưởng học bổng chế độ chính sách theo quy định tại Quyết định số 152/2007/QĐ-

TTg ngày 14 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ. 

 2. Người khuyết tật thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo đang học tại các cơ 

sở giáo dục được hỗ trợ kinh phí để mua sắm phương tiện, đồ dùng học tập với 

mức 1.000.000 đồng/người/năm học. 

 Người khuyết tật thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ phương tiện, 

đồ dùng học tập mà cùng một lúc được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ phương tiện, 

đồ dùng học tập khác nhau thì chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ cao nhất. 

 3. Các cơ sở giáo dục công lập có người khuyết tật đang theo học được Nhà 

nước hỗ trợ kinh phí để mua sách, tài liệu học tập, đồ dùng học tập đặc thù dùng 

chung, đảm bảo ở mức tối thiểu. 

 Hàng năm, vào thời điểm lập dự toán ngân sách của năm kế hoạch, cơ sở 

giáo dục căn cứ vào số người khuyết tật đang học, các dạng tật để lập phương án 

mua sắm (tài liệu học tập, đồ dùng học tập đặc thù dùng chung) và dự toán kinh phí 

chi tiết gửi cơ quan chủ quản phê duyệt để tổng hợp gửi cơ quan tài chính trình cấp 

có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Trên cơ sở dự toán kinh phí được phê duyệt và 

căn cứ vào đặc điểm thực tế của cơ sở giáo dục, người đứng đầu cơ sở giáo dục 

thực hiện mua sắm theo quy định. 

V. Nghị định 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018, quy định chính sách hỗ 

trợ ăn trưa đối với trẻ mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non: 

1. Chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ mẫu giáo: 

 Điều 3. Điều kiện được hưởng hỗ trợ ăn trưa 

 Trẻ em đang học tại lớp mẫu giáo trong các cơ sở giáo dục mầm non bảo 

đảm một trong những điều kiện sau: 

 1. Có cha mẹ hoặc có cha hoặc có mẹ hoặc có người chăm sóc trẻ em hoặc 

trẻ em thường trú ở xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, 

các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo theo quy định của Thủ 

tướng Chính phủ. 

 2. Không có nguồn nuôi dưỡng được quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 

số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính 

sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. 
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 3. Là nhân khẩu trong gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo theo quy 

định của Thủ tướng Chính phủ. 

 Điều 4. Nội dung hỗ trợ và thời gian hỗ trợ ăn trưa 

 1. Trẻ em thuộc các đối tượng quy định tại Điều 3 của Nghị định này được 

hỗ trợ tiền ăn trưa bằng 10% mức lương cơ sở/trẻ/tháng. 

 2. Thời gian hỗ trợ cho trẻ em thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 2 

Nghị định này tính theo số tháng học thực tế, nhưng không quá 9 tháng/năm học. 

 2. Chính sách đối với giáo viên mầm non: 

 Trích Điều 7. Đối tượng được hưởng chính sách 

 4. Giáo viên mầm non trực tiếp dạy 02 buổi/ngày tại các nhóm trẻ, lớp mẫu 

giáo ghép từ hai độ tuổi trở lên ở các điểm lẻ hoặc trực tiếp dạy tăng cường tiếng 

Việt tại các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo có trẻ em là người dân tộc thiểu số tại các điểm 

lẻ ở các cơ sở giáo dục mầm non công lập ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó 

khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. 

 Trích Điều 8. Nội dung và phương thức thực hiện chính sách 

 4. Đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 7 Nghị định này, hằng tháng được hỗ 

trợ thêm một khoản bằng tiền là 450.000 đồng/tháng (bốn trăm năm mươi ngàn 

đồng một tháng). 

 a) Thời gian hưởng hỗ trợ là 9 tháng/năm (từ tháng 9 năm trước đến hết 

tháng 5 của năm liền kề), tiền hỗ trợ được trả cùng với việc chi trả tiền lương của 

tháng và không dùng tính đóng hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm 

thất nghiệp; 

 VI. Nghị định 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 quy định chính sách phát 

triển giáo dục mầm non: Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 

năm 2020. Nghị định này thay thế Nghị định 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018, quy 

định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên 

mầm non. 

1. Chính sách đối với trẻ em mầm non: 

 Điều 7. Chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 

 1. Đối tượng hưởng chính sách 

 Trẻ em độ tuổi mẫu giáo (không bao gồm trẻ em dân tộc thiểu số rất ít người 

theo quy định tại Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ em 

mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người) đang học tại lớp mẫu 

giáo trong các cơ sở giáo dục mầm non bảo đảm một trong những điều kiện sau: 

 a) Có cha hoặc có mẹ hoặc có người chăm sóc trẻ em hoặc trẻ em thường trú 

ở thôn đặc biệt khó khăn, xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã đặc 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/nghi-dinh-57-2017-nd-cp-uu-tien-tuyen-sinh-ho-tro-hoc-tap-tre-mau-giao-hoc-sinh-sinh-vien-dan-toc-348922.aspx
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biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo theo quy định của Thủ tướng Chính 

phủ. 

 b) Không có nguồn nuôi dưỡng được quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 

số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính 

sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. 

 c) Là nhân khẩu trong gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo theo quy 

định của Thủ tướng Chính phủ. 

 d) Trẻ em là con liệt sĩ, con Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, con 

thương binh, con người hưởng chính sách như thương binh, con bệnh binh; con 

một số đối tượng chính sách khác theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công 

với cách mạng (nếu có). 

 đ) Trẻ em khuyết tật học hòa nhập. 

 2. Nội dung chính sách: 

 Trẻ em thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này được hỗ trợ tiền ăn 

trưa là 160.000 đồng/trẻ/tháng. Thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế, 

nhưng không quá 9 tháng/năm học. 

2. Chính sách đối với giáo viên mầm non: 

 Điều 9. Chính sách đối với giáo viên mầm non dạy lớp ghép, tăng cường 

tiếng Việt cho trẻ em người dân tộc thiểu số 

 1. Đối tượng hưởng chính sách 

 Giáo viên mầm non dạy tại điểm lẻ của cơ sở giáo dục mầm non công lập ở 

thôn đặc biệt khó khăn, xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã đặc 

biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo, xã thuộc vùng khó khăn theo quy 

định của Thủ tướng Chính phủ bảo đảm một trong những điều kiện sau: 

 a) Trực tiếp dạy 02 buổi/ngày tại các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo ghép từ hai độ 

tuổi trở lên. 

 b) Trực tiếp dạy tăng cường tiếng Việt tại các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo có trẻ 

em là người dân tộc thiểu số. 

 2. Nội dung chính sách: 

 Giáo viên mầm non thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này hàng 

tháng được hỗ trợ thêm một khoản bằng tiền là 450.000 đồng/tháng (bốn trăm năm 

mươi nghìn đồng một tháng). Thời gian hưởng hỗ trợ tính theo số tháng dạy thực 

tế, nhưng không quá 9 tháng/năm học. 

 Tiền hỗ trợ được trả cùng với việc chi trả tiền lương của tháng và không 

dùng tính đóng hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. 

 VII. Nghị định 57/2017/NĐ-CP, ngày 09/5/2017: Quy định chính sách ưu 

tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân 

tộc thiểu số rất ít người: 
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 Điều 2. Đối tượng áp dụng: 
 1. Trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên thuộc 16 dân tộc có số dân dưới 10.000 

người: Cống, Mảng, Pu Péo, Si La, Cờ Lao, Bố Y, La Ha, Ngái, Chứt, Ơ Đu, Brâu, 

Rơ Măm, Lô Lô, Lự, Pà Thẻn, La Hủ (sau đây gọi là dân tộc thiểu số rất ít người). 

 Điều 4. Chính sách hỗ trợ học tập: 

 1. Mức hỗ trợ: 
 a) Trẻ mẫu giáo dân tộc thiểu số rất ít người học tại các cơ sở giáo dục mầm 

non được hưởng mức hỗ trợ học tập bằng 30% mức lương cơ sở/trẻ/tháng. 

 b) Học sinh dân tộc thiểu số rất ít người học tại các trường tiểu học, trường 

trung học cơ sở, trường trung học phổ thông được hưởng mức hỗ trợ học tập bằng 

40% mức lương cơ sở/học sinh/tháng. 

 c) Học sinh dân tộc thiểu số rất ít người học tại các trường phổ thông dân tộc 

bán trú hoặc là học sinh bán trú học tại trường phổ thông công lập có học sinh bán 

trú được hưởng mức hỗ trợ học tập bằng 60% mức lương cơ sở/học sinh/tháng. 

d) Học sinh dân tộc thiểu số rất ít người học tại các trường phổ thông dân tộc nội 

trú được hưởng mức hỗ trợ học tập bằng 100% mức lương cơ sở/học sinh/tháng. 

 đ) Học sinh sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người học tại các trường, khoa dự 

bị đại học, các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp được hưởng mức 

hỗ trợ học tập bằng 100% mức lương cơ sở/người/tháng. 

 2. Thời gian được hưởng hỗ trợ: 12 tháng/năm cho đối tượng có thời 

gian học đủ 9 tháng/năm trở lên; trường hợp đối tượng học không đủ 9 

tháng/năm thì được hưởng theo thời gian học thực tế. 

 3. Nguyên tắc hưởng: 

 a) Học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người học tại các trường, khoa 

dự bị đại học, các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, nếu học 

đồng thời ở nhiều khoa trong cùng một cơ sở giáo dục hoặc học ở nhiều cơ sở giáo 

dục khác nhau thì chỉ được hưởng hỗ trợ một lần. Trường hợp học sinh, sinh viên 

bị ngừng học thì thời gian ngừng học không được hưởng hỗ trợ. Trường hợp học 

sinh, sinh viên bị buộc thôi học thì thôi hưởng chính sách hỗ trợ ngay sau khi thôi 

học. 

 b) Trường hợp trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên thuộc đối tượng được hưởng 

nhiều chính sách hỗ trợ cùng tính chất thì chỉ được hưởng một chính sách với mức 

hỗ trợ cao nhất, cụ thể: (Chỉ được hưởng một chế độ cao nhất trong một lúc thôi) 

 - Học sinh dân tộc thiểu số rất ít người học tại các trường tiểu học, trường 

trung học cơ sở, trường trung học phổ thông được hưởng chính sách hỗ trợ học tập 

quy định tại Nghị định này không được hưởng hỗ trợ chi phí học tập quy định tại 

Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 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. 
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 - Học sinh dân tộc thiểu số rất ít người học tại các trường phổ thông dân tộc 

bán trú hoặc là học sinh bán trú học tại trường phổ thông công lập có học sinh bán 

trú được hưởng chính sách hỗ trợ học tập quy định tại Nghị định này không được 

hưởng chính sách hỗ trợ tiền ăn quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 

18 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường 

phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn. 

 - Học sinh dân tộc thiểu số rất ít người học tại các trường phổ thông dân tộc 

nội trú và trường dự bị đại học được hưởng chính sách hỗ trợ học tập quy định tại 

Nghị định này không được hưởng học bổng chính sách quy định tại Thông tư liên 

tịch số 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 29 tháng 5 năm 2009 của Liên Bộ Tài 

chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn một số chế độ tài chính đối với học 

sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú và các trường dự bị đại học dân tộc. 

 

------------------Hết------------------ 
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