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THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 

2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập  

đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học  

 

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Tài chính; 

Căn cứ Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của 

Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh 

viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học; 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 

tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi 

phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục 

đại học. 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Thông tư liên tịch này hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-

TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách 

hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, 

hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, thi đỗ vào học đại học, 

cao đẳng hệ chính quy tại các cơ sở giáo dục đại học, bao gồm: đại học, học 

viện, trường đại học, trường cao đẳng. 

2. Thông tư liên tịch này không áp dụng đối với sinh viên: Cử tuyển, các 

đối tượng chính sách được xét tuyển, đào tạo theo địa chỉ, đào tạo liên thông, 

văn bằng hai và học đại học, cao đẳng sau khi hoàn thành chương trình dự bị đại 

học; sinh viên các cơ sở giáo dục đại học thuộc khối quốc phòng, an ninh. 
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Điều 2. Điều kiện được hưởng chính sách  

Để được hưởng chính sách hỗ trợ chi phí học tập, sinh viên phải đáp ứng 
đủ các điều kiện sau: 

1. Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo 
theo quy định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo từng thời kỳ. 

2. Thi đỗ vào học đại học, cao đẳng hệ chính quy tại các cơ sở giáo dục 
đại học, bao gồm: đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng tại năm 
tham dự tuyển sinh theo đúng quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về 
quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng. 

Điều 3. Mức hỗ trợ 

Mức hỗ trợ chi phí học tập bằng 60% mức lương cơ sở và được hưởng 
không quá 10 tháng/năm học/sinh viên; số năm được hưởng hỗ trợ chi phí học 
tập theo thời gian đào tạo chính thức. 

Điều 4. Trình tự, thủ tục và hồ sơ  

1. Về trình tự, thủ tục và hồ sơ:  

a) Trong vòng 30 ngày kể từ khi khai giảng năm học, cơ sở giáo dục đại 
học thông báo cho sinh viên học tại cơ sở giáo dục về chính sách hỗ trợ chi phí 
học tập, thời gian nộp hồ sơ và hướng dẫn sinh viên nộp một bộ hồ sơ theo quy 
định sau: 

- Đối với sinh viên học tại cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập: gửi hồ 
sơ về phòng Lao động Thương binh - Xã hội cấp huyện, quận, thị xã, thành phố 
trực thuộc tỉnh (sau đây gọi là phòng Lao động Thương binh - Xã hội) nơi sinh 
viên có hộ khẩu thường trú. 

-  Đối với sinh viên học tại cơ sở giáo dục đại học công lập: gửi hồ sơ về 
cơ sở giáo dục đại học công lập nơi sinh viên theo học. 

Hồ sơ bao gồm: 

- Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập (mẫu đơn theo phụ lục I, II); 

- Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo do ủy ban nhân dân xã, 
phường, thị trấn cấp (bản sao có công chứng); 

- Giấy khai sinh (bản sao có công chứng); 

b) Sinh viên thuộc diện hỗ trợ chi phí học tập chỉ phải nộp hồ sơ 01 lần 
vào đầu năm học. Trong năm học, nếu gia đình sinh viên thuộc diện đã thoát 
nghèo thì sinh viên có trách nhiệm nộp văn bản chứng nhận hộ đã thoát nghèo 
để dừng việc chi trả chi phí học tập cho kỳ tiếp theo. 

Đối với sinh viên chưa thuộc diện hỗ trợ chi phí học tập, nếu trong năm 
học, gia đình sinh viên được bổ sung diện hộ nghèo, hộ cận nghèo thì nộp hồ sơ 
bổ sung đối tượng hưởng chính sách làm căn cứ chi trả chi phí học tập trong kỳ 
tiếp theo. Thời gian được hưởng theo hiệu lực của Giấy chứng nhận hộ nghèo, 
hộ cận nghèo. 
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c) Trường hợp trong quá trình học tập, sinh viên thuộc đối tượng được 
hưởng chế độ hỗ trợ chi phí học tập không nộp đơn đề nghị kèm theo đầy đủ các 
giấy tờ cần thiết theo qui định thì chỉ được chi trả chi phí học tập tính từ ngày cơ 
sở giáo dục đại học, phòng Lao động – Thương binh và Xã hội nhận được đầy 
đủ hồ sơ đến khi kết thúc khóa học và không được giải quyết truy lĩnh tiền hỗ 
trợ chi phí học tập đối với thời gian đã học từ trước thời điểm sinh viên gửi hồ 
sơ đề nghị kèm theo các giấy tờ cần thiết có liên quan. 

2. Thẩm định hồ sơ:  

a) Đối với cơ sở giáo dục đại học công lập: Thủ trưởng các cơ sở giáo dục 

đại học công lập, căn cứ quy định tại Điều 2; Khoản 1 Điều 4 Thông tư liên tịch 

này, tổ chức quy trình thẩm định, đối chiếu và chịu trách nhiệm về tính chính 

xác của hồ sơ; tổng hợp, lập danh sách và dự toán kinh phí thực hiện chế độ hỗ 

trợ chi phí học tập cho sinh viên theo phụ lục III, báo cáo cơ quan quản lý cấp 

trên trực tiếp kiểm tra, phê duyệt, tổng hợp gửi cơ quan tài chính trình cấp có 

thẩm quyền phê duyệt.  

b) Cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập có trách nhiệm xác nhận vào 

đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên trong vòng 10 ngày kể từ khi 

nhận được đơn đề nghị của sinh viên và hướng dẫn sinh viên nộp hồ sơ quy định 

tại Khoản 1 Điều này về phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (nơi sinh 

viên có hộ khẩu thường trú) để thẩm định, phê duyệt danh sách đối tượng được 

hưởng chính sách và xây dựng dự toán kinh phí thực hiện chế độ hỗ trợ chi phí 

học tập cho sinh viên gửi cơ quan tài chính cùng cấp, trình cấp có thẩm quyền 

phê duyệt. Thủ trưởng cơ sở giáo dục giáo dục đại học ngoài công lập chịu trách 

nhiệm về tính chính xác của nội dung ghi trên giấy xác nhận của sinh viên. 

Điều 5. Phương thức chi trả kinh phí hỗ trợ chi phí học tập 

1. Đối với sinh viên học tại cơ sở giáo dục đại học công lập 

Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên cơ sở 

giáo dục đại học công lập được ngân sách nhà nước cấp hàng năm theo hình 

thức giao dự toán. Việc phân bổ dự toán kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ chi 

phí học tập giáo dục đại học công lập được thực hiện đồng thời với thời điểm 

phân bổ dự toán ngân sách nhà nước hàng năm, trong đó khi giao dự toán, cơ 

quan chủ quản phải ghi rõ dự toán kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ chi phí 

học tập cho người học thuộc đối tượng được hỗ trợ đang theo học tại cơ sở giáo 

dục đại học công lập.  

Khi rút dự toán kinh phí hỗ trợ chi phí học tập; cơ sở giáo dục đại học 

công lập phải gửi cơ quan Kho bạc nhà nước nơi đơn vị giao dịch bản tổng hợp 

đề nghị cấp kinh phí hỗ trợ chi phí học tập (gồm các nội dung: Họ, tên người 

học thuộc diện được hưởng, hiện đang theo học tại trường; mức chi và tổng nhu 

cầu kinh phí đề nghị cấp) kèm theo đầy đủ các hồ sơ (bản photo) về việc xác 

nhận đối tượng theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 của Thông tư này. Từ lần rút 
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dự toán sau, cơ sở giáo dục đại học không phải gửi các hồ sơ kèm theo (trừ 

trường hợp có thay đổi về đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập). 

2. Đối với sinh viên học tại các cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nơi sinh viên có hộ khẩu 

thường trú chịu trách nhiệm quản lý, tổ chức thực hiện chi trả hỗ trợ chi phí học 

tập trực tiếp bằng tiền mặt cho sinh viên học tại cơ sở giáo dục đại học ngoài 

công lập. Chậm nhất trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ 

hồ sơ đề nghị hỗ trợ chi phí học tập của đối tượng theo quy định tại Khoản 1, 

Điều 1 Thông tư này, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm 

thanh toán, chi trả cho người học theo quy định (Trường hợp hồ sơ không hợp lệ 

phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thông báo cho người 

học được biết trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ). 

3. Thời gian cấp kinh phí hỗ trợ chi phí học tập được thực hiện 2 lần trong 

năm học: lần 1 cấp cho 5 tháng vào tháng 10 hoặc tháng 11 hàng năm; lần 2 cấp 

cho 5 tháng vào tháng 3 hoặc tháng 4 năm sau. Trường hợp sinh viên chưa được 

nhận chế độ theo thời hạn quy định thì được truy lĩnh trong lần chi trả tiếp theo. 

4. Cơ quan thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên 

có trách nhiệm thông báo công khai về thủ tục, thời gian chi trả kinh phí hỗ trợ 

chi phí học tập cho sinh viên để thuận tiện cho sinh viên được nhận chế độ chính 

sách theo đúng quy định. 

Điều 6. Quy định về dừng cấp kinh phí hỗ trợ chi phí học tập 

1. Sinh viên bỏ học hoặc bị kỷ luật buộc thôi học thì không được nhận 

kinh phí hỗ trợ chi phí học tập kể từ thời điểm Quyết định kỷ luật có hiệu lực. 

Trường hợp sinh viên đã nhận kinh phí hỗ trợ chi phí học tập mà bỏ học hoặc bị 

kỷ luật buộc thôi học thì cơ sở giáo dục đại học công lập, phòng Lao động – 

Thương binh và Xã hội dừng thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ chi phí học tập 

vào kỳ học tiếp theo. 

2. Sinh viên bị đình chỉ học tập (có thời hạn) thì không được nhận kinh 

phí hỗ trợ chi phí học tập trong thời gian bị đình chỉ, trừ trường hợp dừng học do 

ốm đau, tai nạn, học lại, lưu ban hoặc dừng học vì lý do khách quan được nhà 

trường xác nhận. Trường hợp sinh viên đã nhận kinh phí hỗ trợ chi phí học tập 

mà bị đình chỉ học tập thì cơ sở giáo dục đại học công lập, phòng Lao động – 

Thương binh và Xã hội thực hiện khấu trừ số tiền tương ứng với số tháng bị 

đình chỉ học tập vào kỳ học tiếp theo sau khi sinh viên nhập học lại. 

3. Các cơ sở giáo dục đại học công lập thực hiện việc dừng cấp kinh phí 

hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 6 nêu trên. 

Các cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập nơi sinh viên bỏ học, kỷ luật 

buộc thôi học hoặc bị đình chỉ học tập có trách nhiệm gửi thông báo về phòng 

Lao động – Thương binh và Xã hội nơi sinh viên có hộ khẩu thường trú để dừng 

cấp kinh phí hỗ trợ chi phí học tập. Khi sinh viên được nhập học lại sau khi hết 
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thời hạn kỷ luật hoặc đình chỉ học tập, theo xác nhận của cơ sở giáo dục đại học 

ngoài công lập thì phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục thực hiện 

chi trả theo quy định.  

Điều 7. Nguồn kinh phí 

Nguồn kinh phí thực hiện chi trả hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại 

Thông tư này được giao bổ sung trong dự toán chi sự nghiệp giáo dục đào tạo 

hàng năm của địa phương, của các bộ, ngành và cơ quan trung ương theo 

nguyên tắc sau đây: 

 1.  Ngân sách trung ương hỗ trợ ngân sách địa phương để thực hiện chính 

sách hỗ trợ chi phí học tập cho các đối tượng học ở các cơ sở giáo dục đại học 

ngoài công lập, cơ sở giáo dục đại học công lập do địa phương quản lý theo 

nguyên tắc: Hỗ trợ 100% đối với địa phương chưa tự cân đối được ngân sách và 

tỉnh Quảng Ngãi, hỗ trợ 50% kinh phí đối với địa phương có tỷ lệ điều tiết về 

ngân sách trung ương dưới 50%, các địa phương còn lại tự đảm bảo kinh phí. 

 Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí ngân 

sách địa phương cùng với nguồn hỗ trợ của ngân sách trung ương để thực hiện 

chính sách hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên theo quy định.  

2. Ngân sách trung ương đảm bảo kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ chi 

phí học tập cho các cơ sở giáo dục đại học do các bộ, ngành, cơ quan trung ương 

quản lý.  

 3. Riêng năm 2014, các bộ, ngành, địa phương gửi báo cáo tổng hợp kinh 

phí hỗ trợ chí phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số theo quy 

định tại Thông tư này về Bộ Tài chính để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem 

xét, bổ sung dự toán kinh phí để triển khai thực hiện. 

Điều 8. Lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí hỗ trợ chi phí 

học tập 

1. Lập dự toán 

Hằng năm, căn cứ Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế 

hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm kế hoạch; 

Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính về việc xây dựng dự toán ngân sách nhà 

nước năm kế hoạch; căn cứ số lượng đối tượng thuộc diện hỗ trợ chi phí học tập,  

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các bộ ngành, cơ quan trung ương xây dựng dự toán 

nhu cầu kinh phí chi trả hỗ trợ chi phí học tập tổng hợp chung trong dự kiến nhu 

cầu dự toán chi ngân sách nhà nước của địa phương, của Bộ, ngành gửi Bộ Tài 

chính cùng thời gian báo cáo dự toán ngân sách nhà nước năm kế hoạch. Cụ thể 

như sau: 

a) Cơ sở giáo dục đại học công lập, căn cứ mức hỗ trợ và số lượng đối 

tượng được hỗ trợ chi phí học tập để lập danh sách (kèm theo các hồ sơ xác 

nhận đối tượng theo quy định tại Khoản 1, Điều 1 của Thông tư liên tịch này), 
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tổng hợp và xây dựng dự toán kinh phí gửi cơ quan chủ quản thẩm định để tổng 

hợp gửi cơ quan tài chính tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

b) Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội, căn cứ mức hỗ trợ và số 

lượng đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập để lập danh sách (kèm theo các hồ 

sơ xác nhận đối tượng theo quy định tại Khoản 1, Điều 1 của Thông tư liên tịch 

này), tổng hợp và xây dựng dự toán kinh phí gửi cơ quan tài chính cùng cấp 

thẩm định và tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.  

c) Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm xây dựng, tổng hợp và quản lý kinh 

phí thực hiện chi trả hỗ trợ chi phí học tập cho đối tượng nêu tại Điều 2 Thông 

tư này có trách nhiệm gửi dự toán kinh phí để thực hiện các chính sách này về 

cơ quan tài chính cùng cấp trước ngày 20 tháng 7 hằng năm để tổng hợp chung 

trong dự kiến nhu cầu dự toán chi ngân sách nhà nước của địa phương, của các 

bộ, ngành gửi Bộ Tài chính. 

2. Phân bổ dự toán 

Căn cứ quyết định giao dự toán ngân sách nhà nước của Thủ tướng Chính 

phủ:  

a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trình Hội 

đồng nhân dân cùng cấp quyết định phân bổ kinh phí thực hiện chi trả hỗ trợ chi 

phí học tập cho sinh viên các cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc, sinh 

viên các trường ngoài công lập trong dự toán chi sự nghiệp giáo dục đào tạo địa 

phương theo chế độ quy định. 

b) Các bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định phân bổ kinh phí hỗ trợ 

chi phí học tập cho các cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc theo chế độ 

quy định. 

3. Quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí. 

Việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi trả hỗ trợ chi phí học tập 

thực hiện theo quy định hiện hành của Luật Ngân sách Nhà nước, các văn bản 

hướng dẫn thực hiện và Mục lục ngân sách Nhà nước hiện hành. 

4. Hằng năm, các bộ, ngành, cơ quan trung ương, ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm tổng hợp và báo cáo Bộ Giáo 

dục và Đào tạo, Bộ Tài chính kết quả thực hiện việc cấp kinh phí hỗ trợ chi phí 

học tập cho sinh viên vào thời điểm kết thúc năm học. 

Điều 9. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 11 năm 

2014. 

2. Thời điểm thực hiện chính sách hỗ trợ sinh viên quy định tại Thông tư 

liên tịch này được tính hưởng từ ngày 01 tháng 01 năm 2014. 
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   Điều 10. Tổ chức thực hiện 

1. Các đối tượng thuộc diện được hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại 

Thông tư liên tịch này mà cùng một lúc được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ có 

cùng tính chất thì chỉ được hưởng một chế độ ưu đãi cao nhất. 

2. Trong quá trình thực hiện, trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật 

được dẫn chiếu để áp dụng trong Thông tư liên tịch này được sửa đổi, bổ sung 

hay thay thế bằng văn bản mới thì sẽ được dẫn chiếu áp dụng theo các văn bản 

mới đó. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ 

Giáo dục và Đào tạo để phối hợp với Bộ Tài chính xem xét, giải quyết./. 
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