UBND TỈNH BẾN TRE
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 1229 /SGD&ĐT-KHTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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V/v hướng dẫn thực hiện chính sách
đối với trẻ em, học sinh học kỳ II
năm học 2019-2020 trong các cơ sở
giáo dục công lập.

Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở.
Căn cứ Công văn số 2187/BGDĐT-GDDT ngày 18 tháng 6 năm 2020 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện chính sách đối với trẻ em, học sinh học
kỳ II năm học 2019-2020, để việc thực hiện các chính sách cấp bù học phí, hỗ trợ
chi phí học tập các cơ sở giáo dục công lập và chính sách học bổng trường chuyên
theo đúng qui định, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các huyện, thành phố, các đơn
vị trực thuộc Sở thực hiện các nội dung như sau:
1. Thời gian trẻ em, học sinh trong các cơ sở giáo dục công lập được hưởng
đủ chế độ, chính sách trong học kỳ II năm học 2019-2020 được tính bằng thời gian
trẻ em, học sinh học tập thực tế bao gồm: Thời gian tổ chức học trực tuyến và thời
gian học tập tại trường, đảm bảo nguyên tắc không vượt quá số tháng/ năm học
theo quy định tại các văn bản về chế độ chính sách hiện hành.
2. Thực hiện cấp bù học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số
86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ:
- Thực hiện theo Công văn số 958/SGD&ĐT-KHTC ngày 21 tháng 5 năm
2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thu học phí, các khoản thu dịch vụ,
hỗ trợ hoạt động giáo dục trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 năm học
2019-2020 trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh (cụ thể đối với cơ sở
giáo dục mầm non, giáo dục thường xuyên theo số tháng thực học, đối với cơ sở
giáo dục phổ thông không quá 09 tháng/năm). Việc cấp bù miễn, giảm học phí
cũng được thực hiện tương ứng theo nguyên tắc cấp bù miễn, giảm học phí theo số
tháng thực học nhưng không vượt quá quy định số tháng đối với giáo dục phổ
thông tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ.
- Hỗ trợ chi phí học tập, thực hiện theo qui định tại khoản 3 Điều 11 Nghị
định số 86/2015/NĐ-CP: Thời gian được hưởng theo thời gian học thực tế và
không quá 9 tháng/ năm học.
3. Thời gian thực hiện chính sách học bổng khuyến khích đối với trường
chuyên thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Quyết định số 44/2007/QĐBGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về học
bổng khuyến khích học tập với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường

năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống
giáo dục quốc dân, học bổng khuyến khích học tập: được cấp theo từng học kỳ và
cấp 9 tháng theo biên chế năm học.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo
các cơ quan chức năng trực thuộc trên địa bàn và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc
thực hiện nghiêm túc nội dung chỉ đạo nêu trên, trong quá trình thực hiện nếu có vấn
đề nào chưa rõ các đơn vị phản ánh về Sở Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn
thêm./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tài chính (để phối hợp chỉ đạo);
- Ban Giám đốc (để biết);
- Website của Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT, KHTC.
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