
UBND HUYỆN LÝ NHÂN 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:            /GD&ĐT-KHTV 

V/v thực hiện một số khoản thu thuộc lĩnh 

vực giáo dục và đào tạo; duyệt nhu cầu kinh 

phí miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học 

tập, hỗ trợ ăn trưa, chính sách đối với học  

sinh khuyết tật học kỳ II năm học 2019-2020 

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Lý Nhân, ngày       tháng 5 năm 2020 

 

       Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, TH&THCS 

huyện Lý Nhân. 
 

Căn cứ 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 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; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 

30/3/2016 của Liên Bộ GD&ĐT, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội 

hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/0/2015 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; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 

31/12/2013 của Liên Bộ GD&ĐT, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính quy 

định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật; 

Căn cứ Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 của Chính phủ quy định 

chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em Mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên Mầm 

non; 

Căn cứ Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 01/8/2019 của UBND tỉnh Hà 

Nam về mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh 

Hà Nam năm học 2019-2020; 

Căn cứ Hướng dẫn số 1422/HDLN/GDĐT-TC-LĐTBXH ngày 26/9/2016 của Liên 

sở Giáo dục và Đào tạo, sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thực hiện thu, 

quản lý, sử dụng và miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với các cơ sở giáo dục 

thuộc tỉnh Hà Nam;  

Căn cứ văn bản số 399/SGDĐT-KHTC ngày 12/5/2020 của Sở Giáo dục và Đào 

tạo Hà Nam V/v thực hiện một số khoản thu thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trong thời 

gian phòng, chống dịch Covid-19 năm học 2019-2020, 

Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường MN, TH, THCS, 

TH&THCS thực hiện một số khoản thu thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trong 

thời gian phòng, chống dịch Covid-19; duyệt nhu cầu kinh phí miễn giảm học phí, 

hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ ăn trưa, chính sách đối với học  sinh khuyết tật học kỳ 

II năm học 2019-2020, cụ thể như sau:  
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I. Thực hiện một số khoản thu thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trong thời 

gian phòng, chống dịch Covid-19 năm học 2019-2020: 

 Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, TH&THCS thực hiện một số khoản 

thu thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 

năm học 2019-2020 theo văn bản số 399/SGDĐT-KHTC ngày 12/5/2020 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo Hà Nam. 

* Lưu ý:  

1. Về việc thu học phí học kỳ II năm học 2019-2020: 

- Trường Mầm non: Thu theo số tháng thực học. 

+ Đối với trẻ 5 tuổi thời gian thực hiện thu: tháng 1+5+6 + ½ tháng 7/2020 

+ Đối với nhà trẻ và mẫu giáo 3,4 tuổi thời gian thực hiện thu: tháng 1/2020 

+ ½ tháng 5 + tháng 6 + ½ tháng 7/2020 

- Trường THCS: Thời gian thu 3,5 tháng (gồm tháng 1+5+6 + ½ tháng 

7/2020) 

2. Về việc thu tiền xã hội hoá trả công người nấu ăn đối với các trường Mầm 

non:  

- Thu theo số tháng thực ăn (gồm: tháng 1/2020 + ½ tháng 5 + tháng 6 + ½ 

tháng 7/2020) 

- Thanh toán tiền công cho người nấu ăn: 4 tháng tháng (gồm: tháng 1+ 

tháng 2+ ½ tháng 5+ tháng 6 + ½ tháng 7) 

- Bảo hiểm: Hỗ trợ 100% các tháng trong năm học 2019-2020. 

 

II. Duyệt nhu cầu kinh phí miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ ăn 

trưa, chính sách đối với học  sinh khuyết tật học kỳ II năm học 2019-2020 

1. Các đơn vị lập và nộp hồ sơ (Có biểu mẫu gửi kèm): 

1.1. Đối với các trường MN: Tổng hợp nhu cầu kinh phí và hồ sơ xét duyệt 

miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ ăn trưa cho trẻ từ 3-5 tuổi, chính 

sách đối với học sinh khuyết tật học kỳ II năm học 2019-2020 của đơn vị mình và 

cơ sở giáo dục Mầm non ngoài công lập trên địa bàn (nếu có).  

1.2. Đối với các trường Tiểu học: Tổng hợp nhu cầu kinh phí và hồ sơ xét 

duyệt hỗ trợ chi phí học tập, chính sách đối với học sinh khuyết tật học kỳ II năm 

học 2019-2020. 

1.3. Đối với các trường THCS: Tổng hợp nhu cầu kinh phí và hồ sơ xét duyệt 

miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, chính sách đối với học sinh khuyết tật 

học kỳ II năm học 2019-2020. 

* Lưu ý: Đối với học sinh khuyết tật thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo mà 

cùng một lúc được hưởng cả 2 chính sách hỗ trợ chi phí học tập và chính sách hỗ trợ 

phương tiện, đồ dùng học tập thì chỉ được hưởng một chế độ cao nhất (Nhập vào 

danh sách hỗ trợ phương tiện, đồ dùng học tập; không nhập vào danh sách hỗ trợ 

chi phí học tập). Kinh phí hỗ trợ phương tiện, đồ dùng học tập chỉ được hưởng tối 

đa là 1.000.000đ/ HS/ năm học, vì vậy đối với các đối tượng đã được cấp kinh phí ở 
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học kỳ I năm học 2019-2020 thì sẽ không đưa vào danh sách hỗ trợ ở học kỳ II năm 

học 2019-2020. 

1.4. Hồ sơ duyệt:  

- Biểu tổng hợp nhu cầu kinh phí (theo mẫu gửi kèm) 

- Đơn (Mẫu theo các văn bản hướng dẫn) 

- Hồ sơ minh chứng: Giấy chứng nhận chính sách: Hộ nghèo, cận nghèo, 

khuyết tật….. (bản sao có công chứng) 

* Lưu ý: Đối với học sinh được hưởng từ 2 chế độ chính sách trở lên chỉ phải 

nộp 01 bộ hồ sơ minh chứng và các mẫu đơn theo quy định. Hồ sơ được xếp theo 

thứ tự như sau:  

+ Đơn miễn giảm học phí. 

+ Đơn hỗ trợ chi phí học tập. 

+ Đơn hỗ trợ ăn trưa. 

+ Đơn cấp tiền học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập 

dùng riêng (Đối với học sinh khuyết tật thuộc hộ nghèo, cận nghèo). 

+ Hồ sơ minh chứng (Giấy chứng nhận chính sách …..) 

1.5. Thời gian tính được hưởng các chế độ chính sách: 

1.5.1. Đối với trường Mầm non: 

- Trẻ 5 tuổi thời gian được tính hỗ trợ 3,5 tháng (gồm tháng 1+5+6 + ½ tháng 

7/2020) 

- Trẻ nhà trẻ và mẫu giáo 3,4 tuổi thời gian được tính hỗ trợ 3 tháng (gồm: 

tháng 1/2020 + ½ tháng 5 + tháng 6 + ½ tháng 7/2020) 

1.5.2. Đối với trường Tiểu học, THCS, TH&THCS thời gian được tính hỗ trợ 

3,5 tháng (gồm tháng 1+5+6 + ½ tháng 7/2020) 

2. Lịch duyệt: 

2.1. Cấp Tiểu học:  Ngày 26/5/2020 (Thứ Ba) 

- Sáng gồm các trường: Văn Lý, Hợp Lý, Công Lý, Chính Lý,  Nguyên Lý, 

Đạo Lý, Bắc Lý, Chân Lý, Nhân Đạo, Nhân Hưng, Nhân Thịnh, Phú Phúc.  

- Chiều gồm các trường còn lại. 

2.2. Cấp THCS:  Ngày 28/5/2020 (Thứ Năm) 

- Sáng gồm các trường: Văn Lý, Hợp Lý, Chính Lý, Công Lý, Nguyên Lý, 

Đức Lý, Đồng Lý, Vĩnh Trụ, Nhân Khang, Nhân Chính, Nhân Nghĩa, Nhân Bình, 

Xuân Khê. 

- Chiều gồm các trường còn lại. 

2.3. Cấp học Mầm non: Ngày 29/5/2020 (Thứ Sáu) 

- Sáng gồm các trường: Văn Lý, Hợp Lý, Chính Lý, Công Lý, Nguyên Lý, 

Chân Lý, Đạo Lý, Nhân Đạo, Nhân Hưng, Bắc Lý, Vĩnh Trụ, Đức Lý. 

- Chiều gồm các trường còn lại. 

3. Thành phần duyệt: 

- Phòng GD&ĐT: Lãnh đạo Phòng, bộ phận Kế hoạch - Tài vụ 

- Các trường: Đồng chí kế toán 
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4. Địa điểm và thời gian duyệt 

- Địa điểm: Hội trường Phòng GD&ĐT 

- Thời gian:  

+ Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30, 

+ Buổi chiều từ 13h00 đến 17h00 

* Ghi chú:  

 - Đề nghị các trường nghiên cứu kỹ nội dung các Thông tư, Nghị định, văn 

bản hướng dẫn trong công văn để triển khai thực hiện đảm bảo đầy đủ, chính xác, 

không sót các chế độ, chính sách cho học sinh. 

 - Lưu đầy đủ hồ sơ tại đơn vị mình và chịu trách nhiệm pháp lý về hồ sơ, các 

chế độ, chính sách đối với học sinh.  

- Báo cáo nhu cầu kinh phí các chế độ chính sách các đơn vị gửi bản mềm 

qua địa chỉ email: ntsonpgd.ln@hanam.edu.vn trước ngày đi duyệt; nộp 01 bản dấu 

đỏ vào ngày duyệt của đơn vị.  

 Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu 

học, THCS, TH&THCS triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng lịch./. 
 

Nơi nhận: 

- LĐ phòng; 

- Như kính gửi; 

- Lưu KTTV, VT. 

 

 TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu 
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