
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH LẠNG SƠN 
 

Số:           /UBND-KGVX 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày      tháng 3  năm 2020 

V/v góp ý dự thảo Nghị định quy 

định về chính sách hỗ trợ tiền đóng 

học phí, chi phí sinh hoạt đối với 

học sinh, sinh viên sư phạm 

 

 

 

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 

Thực hiện Công văn số 576/BGDĐT-KHTC ngày 27/02/2020 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc xin ý kiến dự thảo Nghị định quy định về chính 

sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với học sinh, sinh viên sư 

phạm; sau khi nghiên cứu dự thảo Tờ trình Chính phủ và dự thảo Nghị định, Ủy 

ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn có một số ý kiến như sau:   

1. Nhất trí với bố cục, nội dung dự thảo Tờ trình Chính phủ. 

2. Cơ bản nhất trí với dự thảo Nghị định quy định về chính sách hỗ trợ 

tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với học sinh, sinh viên sư phạm. Đề nghị 

xem xét một số nội dung sau: 

- Tại khoản 2, Điều 7, Chương 2 có nội dung sau: 

“2. Sau 2 năm kể từ khi tốt nghiệp, học sinh, sinh viên sư phạm không 

công tác trong ngành giáo dục hoặc công tác trong ngành giáo dục không đủ 

thời gian theo quy định tại khoản 1 Điều này sẽ phải hoàn trả khoản kinh phí hỗ 

trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt. Thời gian phải hoàn trả tối đa bằng 

thời gian được đào tạo tại cơ sở đào tạo giáo viên.” 

Đề nghị xem xét điều chỉnh, bổ sung như sau: 

 “2. Sau 2 năm kể từ khi tốt nghiệp, học sinh, sinh viên sư phạm không 

công tác trong ngành giáo dục hoặc công tác trong ngành giáo dục không đủ thời 

gian theo quy định tại khoản 1 Điều này sẽ phải hoàn trả khoản kinh phí hỗ trợ 

tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt (trừ trường hợp vì nguyên nhân khách 

quan: Điều động, luân chuyển hoặc bất khả kháng như ốm đau, tai nạn). Tổng 

kinh phí phải hoản trả tối đa bằng khoản học phí và chi phí sinh hoạt đã được 

nhà nước hỗ trợ. 

Lý do: Để việc quy định bồi hoàn kinh phí hỗ trợ được rõ ràng, cụ thể và 

phù hợp với điều kiện thực tế hơn. 

- Tại khoản 2, Điều 9, Chương 2 đang quy định cách tính kinh phí bồi 

hoàn như sau: 

“ T1 là tổng thời gian làm việc trong ngành giáo dục theo quy định được 

tính bằng số tháng làm tròn;  
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Đề nghị xem xét giải thích bổ sung nội dung: (thời gian tối thiểu gấp hai 

lần thời gian được đào tạo). 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn kính gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo xem 

xét, tổng hợp./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh; 

- Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ GD-ĐT); 

- Các Sở: GD&ĐT, TP; 

- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng: 

  KGVX, TH, THCB; 

- Lưu: VT, KGVX (LTT). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Hải 
. 
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