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HƯỚNG DẪN CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ,
HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP
NĂM HỌC 2021-2022
I. CHÍNH SÁCH MIỄN,GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP ĐỐI
VỚI HỌC SINH THUỘC DIỆN HỘ NGHÈO, THOÁT NGHÈO,CẬN NGHÈO,
HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ
Thực hiện theo Nghị quyết số 335/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020
của HĐND thành phố Đà Nẵng về việc kéo dài hiệu lực thi hành của Nghị quyết
195/2018/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2018 về thông qua nâng chuẩn hộ nghèo,
hộ cận nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020, áp dụng trong 02 năm 2019-2020
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và Nghị quyết 244/2019/NQ-HĐND quy định chính
sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo và hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên
địa bàn thành phố Đà Nẵng
II. THỦ TỤC, HỒ SƠ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM HỌC
PHÍ , HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP
1. Đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo: Đơn đề nghị miễn giảm (theo phụ lục II,III,V
kèm theo của Thông tư 09/2016/TTLT. Nhà trường sẽ cung cấp mẫu) và bản sao chứng
thực Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo (không quy định phải có xác nhận của
chính quyền địa phương vào đơn đề ghị miễn, giảm).
2. Đối với hộ thoát nghèo trong vòng 02 năm kế từ thời điểm thoát nghèo: Đơn đề
nghị miễn, giảm (Nhà trường sẽ cung cấp mẫu) và có xác nhận của UBND phường vào
đơn cụ thể năm thoát nghèo và thành viên thuộc diện hộ thoát nghèo được miễn học phí.
3. Đối với trẻ em mầm non và học sinh phổ thông thuộc hộ đồng bào dân tộc thiểu
số sống tại các xã Hòa Ninh, Hòa Phú và Hòa Bắc thuộc huyện Hoà Vang: Đơn đề nghị
miễn, giảm và có giấy xác nhận của UBND xã thuộc hộ đồng bào dân tộc thiểu số.
4. Đối với các chế độ chính sách khác: Tạm thời chưa thực hiện chờ hướng dẫn
của Bộ Giáo dục và Đào tạo .
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