
    UBND HUYỆN KRÔNG PA     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    PHÒNG LAO ĐỘNG-TB&XH 

 
                  Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /TB-LĐTBXH                 Krông Pa, ngày       tháng 11 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 
Về việc hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ miễn, giảm  

 học phí cho sinh viên năm học 2022-2023 theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP  

 
 

Kính gửi:  

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trung tâm Văn hóa TT- TT huyện. 

      

 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 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. 

 Phòng Lao động - TB&XH huyện hướng dẫn việc thực hiện chính sách miễn, giảm 

học phí và tổ chức tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền miễn, giảm học phí đối với sinh 

viên trong năm học 2022-2023. Cụ thể như sau: 

1. Đối tượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động-TBXH huyện:  
- Sinh viên học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục (Cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp tư thục là cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc sở hữu của các tổ chức xã hội, tổ 

chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế tư nhân hoặc cá nhân, do các tổ chức xã hội, 

tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế tư nhân hoặc cá nhân đầu tư, xây dựng cơ 

sở vật chất); 

- Sinh viên học tại các cơ sở giáo dục đại học tư thục (Cơ sở giáo dục đại học tư 

thục do nhà đầu tư trong nước hoặc nước ngoài đầu tư, bảo đảm điều kiện hoạt động). 

2. Đối tượng được hỗ trợ miễn học phí và giảm học phí: 

- Đối tượng được miễn học phí: Các đối tượng được quy định tại Điều 15 Nghị 

định số 81/2021/NĐ-CP đang theo học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục, giáo 

dục đại học tư thục. 

- Đối tượng được giảm học phí: Các đối tượng được quy định tại Điều 16 Nghị 

định số 81/2021/NĐ-CP đang theo học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục, giáo 

dục đại học tư thục. 

3. Hồ sơ đề nghị hưởng chế độ miễn, giảm học phí:  

- Đơn đề nghị miễn, giảm học phí (theo Phụ lục VII Nghị định 81/2021/NĐ-CP); 

- Giấy xác nhận của cơ sở giáo dục nghề nghề tư thục, cơ sở giáo dục đại học tư 

thục (theo Phụ lục VIII Nghị định 81/2021/NĐ-CP); 

- Dự toán kinh phí cấp bù tiền miễn, giảm học phí của cơ sở đào tạo (theo phụ lục 

IX Nghị định 81/2021/NĐ-CP); 

- Ngoài ra, tùy theo từng đối tượng được miễn, giảm học phí, sinh viên gửi kèm 

theo là bản sao chứng thực một trong các loại giấy tờ (quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 

19 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP): 



+ Giấy xác nhận là con của người có công với cách mạng theo quy định. 

+ Giấy xác nhận khuyết tật do UBND cấp xã cấp hoặc Quyết định về việc trợ cấp 

xã hội của Chủ tịch UBND cấp huyện đối với sinh viên bị tàn tật, khuyết tật; 

+ Giấy khai sinh, sổ hộ khẩu thường trú. 

+ Giấy tờ xác nhận thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo. 

+ Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc giấy xác nhận tốt nghiệp tạm thời (Áp 

dụng cho trường hợp Người tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp); 

+ Sổ hưởng trợ cấp hàng tháng do cơ quan bảo hiểm xã hội cấp cho cha hoặc mẹ 

của sinh viên bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp. 

4. Thời gian tiếp nhận hồ sơ:  

- Hồ sơ học kì I năm học 2022-2023: nộp trước ngày 30/01/2023. 

- Hồ sơ học kì II năm học 2022-2023: nộp trước ngày 30/06/2023. 

5. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Lao động TB&XH huyện Krông Pa, số 45, đường 

Trần Hưng Đạo – TT. Phú Túc – Huyện Krông Pa. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với bà Nay 

H’ Khuya- Chuyên viên Phòng Lao động-TB&XH huyện để được hướng dẫn, giải đáp 

(SĐT: 0393.213.463) 

Trên đây là nội dung hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ miễn, giảm học phí 

cho sinh viên học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục và giáo dục đại học tư thục 

năm học 2022-2023, Phòng Lao động TB&XH huyện đề nghị Trung tâm Văn hóa TT 

huyện và UBND các xã, thị trấn phối hợp thông báo rộng rãi để các hộ gia đình có sinh 

viên thuộc diện hưởng chính sách hỗ trợ liên hệ nộp hồ sơ, góp phần giải quyết kịp thời, 

đầy đủ, đảm bảo quyền lợi cho sinh viên trên địa bàn huyện./. 
 

Nơi nhận:                                           TRƯỞNG PHÒNG                   
- Như trên;                                                                                          
- Phòng TC-KH huyện (Ph/h); 

- Phòng Văn hóa- TT huyện (Ph/h); 

- Trung Tâm VH-TTTT huyện (Ph/h); 

- Lưu VT. 

 

       Nguyễn Văn Hường 
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