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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt danh sách, kinh phí cấp bù học phí cho học sinh, sinh viên  

theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ 
  

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHƯ XUÂN 
 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 

22 tháng 11 năm 2019; 

 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 2015 - 2016 đến năm 

học 2020 - 2021; Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT - BGDĐT - BTC - BLĐTBXH 

ngày 30/3/2016 của Bộ GDĐT - Bộ Tài chính - Bộ LĐTB&XH hướng dẫn thực hiện 

một số điều của Nghị định 86/2015/NĐ - CP; 

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; Công văn số 16997/UBND-VX  ngày 28/10/2021 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc quy định mức thu học phí năm học 2021-2022 đối với các cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học công lập thuộc tỉnh;  

 Căn cứ Quyết định số 2526/QĐ-UBND ngày 23/12/2020 của UBND huyện Như 

Xuân về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa 

phương và phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương  năm 2021; 

  Theo đề nghị của Trưởng phòng Lao động-TB&XH huyện, 
 

 QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt danh sách, kinh phí cấp bù học phí cho học sinh, sinh 

viên thuộc đối tượng miễn, giảm học phí theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP và Nghị 

định số 81/2021/NĐ-CP năm học 2021-2022 như sau: 

- Tổng số sinh viên: 45 người 

- Mức hỗ trợ đối với 1 người:  690.000 x 10 tháng = 6.900.000 đồng. Bằng 

chữ: (Sáu triệu, chín trăm ngàn đồng chẵn) 

- Tổng kinh phí hỗ trợ: 310.500.000 đồng. Bằng chữ: (Ba trăm mười triệu, 

năm trăm nghìn đồng chẵn).  
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(Chi tiết tại phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện:    

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm thẩm định hồ 

sơ đối tượng thụ hưởng, thực hiện hỗ trợ trực tiếp cho đối tượng và thanh quyết 

toán kinh phí theo quy định. 

2. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch bố trí nguồn kinh phí, giao bổ sung dự 

toán thực hiện hỗ trợ cho đối tượng thụ hưởng kịp thời, đúng quy định.   

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, Giám đốc Kho bạc 

Nhà nước Như Xuân, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch UBND huyện (báo cáo);  

- Lưu: VT, LĐTB&XH. 

 

 

   KT. CHỦ TỊCH 

   PHÓ CHỦ TỊCH  
 

 
 Lê Anh Tuấn 
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