
Phụ lục VII 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHI TRẢ TIỀN MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ 

(Kèm theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ) 

______________ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

_____________________ 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHI TRẢ TIỀN MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ 

(Dùng cho học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp  

và giáo dục đại học tư thục) 

Kính gửi: Trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên. 

 

Họ và tên: ........................................................................................................................................  

Ngày, tháng, năm sinh: ...................................................................................................................  

Nơi sinh: ..........................................................................................................................................  

Lớp: ................................... Khóa  ................................ Khoa: ......................................................  

Họ tên cha/mẹ học sinh, sinh viên: .................................................................................................  

Hộ khẩu thường trú (ghi đầy đủ): ...................................................................................................  

Xã (Phường): ............................................. Huyện (Quận): .............................................................  

Tỉnh (Thành phố): ...........................................................................................................................  

Thuộc đối tượng: (ghi rõ đối tượng được quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP) 

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

Căn cứ vào Nghị định số …./2021/NĐ-CP của Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được 

xem xét, giải quyết để được cấp bù tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí theo quy định và chế độ hiện 

hành. 

 

 ……..., ngày... tháng ... năm........ 

Người làm đơn 

(Ký tên và ghi rõ họ tên) 

  



Phụ lục VIII 

GIẤY XÁC NHẬN 

(Kèm theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ) 

________________ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

_____________________ 

 

GIẤY XÁC NHẬN 

(Dùng cho các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông dân lập, tư thục; cơ sở giáo dục thường 

xuyên tư thục; cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học tư thục) 

 

Kính gửi: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện………….. 

 

Phần I: Dùng cho cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông dân lập, tư thục, cơ sở giáo 

dục thường xuyên tư thục xác nhận 

Trường: ................................................................................................................................  

Xác nhận em: .......................................................................................................................  

Hiện đang học tại lớp .............. Học kỳ: ........... Năm học: ...................................................  

Phần II: Dùng cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học tư thục 

Trường: ................................................................................................................................  

Xác nhận anh/chị:  ...............................................................................................................  

Hiện là học sinh, sinh viên năm thứ ........  Học kỳ:  ............................... Năm học……….  

Khoa . khóa……………. học thời gian khóa học ...................................................... (năm). 

Hình thức đào tạo:  ..................................................  (ghi rõ hình thức đào tạo: chính quy, 

liên thông ...). 

Kỷ luật: ............... (ghi rõ mức độ kỷ luật nếu có). 

Mức thu học phí: ………………. đồng/tháng (nếu thu học phí theo tín chỉ thì phải quy 

đổi về mức thu theo niên chế). 

Đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo/Sở Giáo dục và Đào tạo/Phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội xem xét giải quyết tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí, hỗ trợ đóng học phí theo quy 

định hiện hành. 

 

 Đắk Lắk, ngày.... tháng... năm 20…. 

HIỆU TRƯỞNG 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

  



HƯỚNG DẪN 

1. ĐỐI TƯỢNG (ghi đúng đối tượng theo các cụm từ bên dưới không tầy xóa) 

1. Các đối tượng theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng nếu đang 

theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. 

2. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên khuyết tật. 

3. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng và người từ 

16 tuổi đến 22 tuổi đang học phổ thông, giáo dục đại học văn bằng thứ nhất thuộc đối tượng 

hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 5 Nghị định số 

20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ về chính sách trợ giúp xã hội đối với 

đối tượng bảo trợ xã hội. Người học các trình độ trung cấp, cao đẳng mồ côi cả cha lẫn mẹ, không 

nơi nương tựa theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp. 

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 có cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ hoặc ông bà 

(trong trường hợp ở với ông bà) thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. 

5. Trẻ em mầm non 05 tuổi 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. 

6. Trẻ em mầm non 05 tuổi không thuộc đối tượng quy định tại khoản 5 Điều này được 

miễn học phí từ năm học 2024 - 2025 (được hưởng từ ngày 01 tháng 9 năm 2024). 

7. Trẻ em mầm non và học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên 

theo chương trình giáo dục phổ thông là con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, binh sĩ tại 

ngũ theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 27/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2016 

của Chính phủ quy định một số chế độ, chính sách đối với hạ sỹ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, 

xuất ngũ và thân nhân của hạ sỹ quan, binh sĩ tại ngũ. 

8. Học sinh trung học cơ sở 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 được miễn học phí từ năm học 2022 - 2023 (được hưởng từ ngày 01 tháng 9 năm 

2022). 

9. Học sinh trung học cơ sở không thuộc đối tượng quy định tại khoản 8 Điều này được 

miễn học phí từ năm học 2025 - 2026 (được hưởng từ ngày 01 tháng 9 năm 2025). 

10. Học sinh, sinh viên hệ cử tuyển (kể cả học sinh cử tuyển học nghề nội trú với thời gian 

đào tạo từ 3 tháng trở lên) theo quy định của Chính phủ về chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo 

dục đại học và giáo dục nghề nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. 

11. Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, trường dự bị đại học, khoa dự bị đại học. 

12. Học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học người 

dân tộc thiểu số có cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ hoặc ông bà (trong trường hợp ở với ông bà) 

thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. 

13. Sinh viên học chuyên ngành Mác-Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh. 

14. Học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh học một trong các chuyên ngành 



Lao, Phong, Tâm thần, Giám định pháp Y, Pháp y tâm thần và Giải phẫu bệnh tại các cơ sở đào 

tạo nhân lực y tế công lập theo chỉ tiêu đặt hàng của Nhà nước. 

15. Học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người quy định tại khoản 1 Điều 2 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 mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người 

ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định hiện hành 

của cơ quan có thẩm quyền. 

16. Người học thuộc các đối tượng của các chương trình, đề án được miễn học phí theo quy 

định của Chính phủ. 

17. Người tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp. 

18. Người học các trình độ trung cấp, cao đẳng, đối với các ngành, nghề khó tuyển sinh 

nhưng xã hội có nhu cầu theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định. 

19. Người học các ngành, nghề chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã 

hội, quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp. Các ngành, nghề chuyên 

môn đặc thù do Thủ tướng Chính phủ quy định. 

II. HỌC PHÍ THEO QUY ĐỊNH 

 

 


