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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phú Yên, ngày 27 tháng 01 năm 2021

V/v đề nghị nộp báo cáo nhu cầu thực
hiện chính sách miễn, giảm học phí và hỗ
trợ chi phí học tập; chính sách về giáo dục
đối với học sinh khuyết tật kỳ II năm học
2020-2021

Kính gửi:
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Các trường PT ngoài công lập: Trường PT
Duy Tân; Trường THPT Nguyễn Bỉnh
Khiêm.
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 học 20152016 đến năm học 2020-2021; Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTCBLĐTBXH ngày 30/3/2016 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số
86/2015/NĐ_CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày
31/12/2013 của Bộ GDĐT, Bộ Lao động TBXH, Bộ Tài chính quy định chính sách
về giáo dục đối với người khuyết tật.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện chính sách
miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo NĐ 86/2015/NĐ-CP, chính sách
về giáo dục đối với người khuyết tật theo Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLTBGDĐT-BLĐTBXH-BTC kỳ II năm học 2020-2021 và lập báo cáo các biểu mẫu
theo quy định gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Kế hoạch –Tài chính) trước
ngày 15/02/2021.
Riêng đối với các trường ngoài công lập (Trường PT Duy Tân và Trường
THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm) phải nộp kèm theo hồ sơ xét miễn, giảm học phí và hỗ
trợ chi phí học tập 01 bộ photo.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Website Sở;
- Lưu: VT, KHTC.
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