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BÁO CÁO 
Kết quả tình hình thực hiện chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ  

chi phí học tập theo quy định tại Nghị định 81/2021/NĐ-CP  
ngày 27/8/2021 của Chính Phủ 

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai. 
 

Căn cứ Công văn số 384/SLĐTBXH-GDNN-VL ngày 03/3/2023 của Sở Lao 
động TBXH tỉnh Lào Cai về việc báo cáo tình hình thực hiện chính sách miễn, 
giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại Nghị định 81/2021/NĐ -

CP, ngày 02/10/2021 của Chính Phủ, Uỷ ban nhân dân thành phố Lào Cai báo cáo 
kết quả triển khai thực hiện, cụ thể như sau: 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

Để triển khai tốt chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo 
quy định tại Nghị định 81/2021/NĐ-CP, ngày 02/10/2021 của Chính Phủ, Uỷ ban 

nhân dân thành phố Lào Cai thường xuyên chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị tăng 
cường công tác tuyên truyền, kịp thời đăng tải các nội dung thông tin về chế độ, 
chính sách theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 02/10/2021 để người dân biết và 

tiếp cận, thực hiện chính sách theo đúng quy định. 

Ban hành Quyết định số 1059/QĐ-UBND, ngày 08/9/2021; Quyết định số 

1808/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt 
danh sách học sinh được miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 
số 81/2021/NĐ-CP, ngày 02/10/2021 của Chính Phủ. 

Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các xã, phường thông báo đến thôn, tổ dân phố có 
con em đang học chuyên nghiệp tại các trường ngoài công lập, các trường thuộc 

các tập đoàn kinh tế nhà nước thuộc đối tượng được hưởng chính sách theo quy 
định biết, hoàn thiện hồ sơ thụ hưởng. 

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn thành phố hướng dẫn, đôn đốc và tổ chức tiếp 

nhận hồ sơ, thẩm định, phê duyệt, hỗ trợ chính sách cho học sinh, sinh viên đủ điều 
kiện thụ hưởng theo quy định. 

2. Kết quả triển khai thực hiện: 

2.1. Đối với năm học 2021-2022:  

Tổng số học sinh, sinh viên thụ hưởng: 366 đối tượng với tổng kinh phí: 
1.662.800.000 đồng. Cụ thể: 

2.1.1. Số học sinh được miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị 

định 81/2021/NĐ-CP, học kỳ I, năm học 2021-2022 (Quyết định số 1059/QĐ-UBND, 
ngày 08/9/2021 của Uỷ ban nhân dân thành phố).  



Tổng số 193 đối tượng là học sinh của thành phố Lào Cai tốt nghiệp THCS học 
tiếp lên trình độ trung cấp nghề được hưởng hỗ trợ chi phí miễn, giảm, cấp bù học phí 

tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập, bao gồm: 

+ Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội: 160 học sinh; 

+ Trường Cao đẳng Công nghệ Đông An: 01 học sinh; 

+ Trường Trung cấp Y - dược Cộng đồng Hà Nội: 01 học sinh; 

+ Trường Trung cấp Công nghệ - Y khoa Trung ương: 31 học sinh. 

- Thời gian hưởng chế độ: 5 tháng của học kỳ I, năm học 2021-2022. 

- Tổng kinh phí: 875.900.000 đồng. 

2.2.2. Số học sinh được miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị 
định 81/2021/NĐ-CP, học kỳ II, năm học 2021-2022 (Quyết định số 1808/QĐ-UBND, 

ngày 30/12/2022 của Uỷ ban nhân dân thành phố)  

- Tổng số 173 đối tượng là học sinh của thành phố Lào Cai học tại các cơ sở giáo dục 
nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập thuộc đối tượng được miễn giảm, bao  gồm: 

+ Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội: 142 học sinh; 

+ Trường Cao đẳng Công nghệ Đông An: 01 học sinh; 

+ Trường Trung cấp Y - dược Cộng đồng Hà Nội: 01 học sinh; 

+ Trường Trung cấp Công nghệ - Y khoa Trung ương: 28 học sinh. 

- Thời gian hưởng chế độ: 5 tháng của học kỳ II, năm học 2021-2022. 

- Tổng kinh phí: 786.900.000 đồng. 

2.2. Đối với năm học 2022-2023: Chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan tiếp tục 

phối hợp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập hướng dẫn, 
đôn đốc học sinh, sinh viên thuộc đối tượng thụ hưởng hoàn thiện hồ sơ đề nghị phê 

duyệt miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP, học 
kỳ I, năm học 2022-2023; tiếp nhận, rà soát và tham mưu phê duyệt hỗ trợ cho các đối 
tượng thụ hưởng đủ điều kiện quy định. 

3. Nhiệm vụ thời gian tới 

- Tiếp tục chỉ đạo triển khai có hiệu quả Nghị quyết 81/2021/NĐ-CP ngày 
02/10/2021 để học sinh, sinh viên tiếp cận, thụ hưởng chính sách theo đúng quy 

hiện hành. 

- Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 165/NQ-CP, ngày 20/12/2022 
của Chính Phủ về học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm 2022-

2023; chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND các xã, phường tăng cường công tác 
tuyên truyền, phổ biến tới học sinh, phụ huynh học sinh và nhân dân trên địa bàn 

về mức học phí đối với cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp công 
lập năm học 2022-2023 theo tinh thần Nghị quyết số 165/NQ-CP, ngày 20/12/2022 

của Chính Phủ, thực hiện cấp bù tiền miễn, giảm học phí năm học 2022-2023 theo 
mức trần học phí năm học 2021-2022 theo quy định tại Nghị định 81/2021/NĐ-CP 

ngày 02/10/2021 của Chính Phủ. 

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chế độ, chính sách theo Nghị 
định 81/2021/NĐ-CP ngày 02/10/2021 để người dân, học sinh, sinh viên đang học 

tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học  được biết, tiếp cận và thụ 



hưởng theo đúng quy định (đúng đối tượng, đúng chính sách...), góp phần hỗ  trợ 
đào tạo, giải quyết việc làm và tăng thu nhập, ổn định đời sống cho nhân dân trên 

địa bàn thành phố. 

4. Khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị 

- Khó khăn, vướng mắc: Công tác phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn thành 

phố và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong việc lập, thẩm định hồ sơ của đối tượng 
thụ hưởng có lúc còn chưa chặt chẽ (còn tình trạng thiếu thành phần hồ sơ, việc gửi hồ 
sơ đề nghị hỗ trợ của đối tượng thụ hưởng còn chậm, muộn...). 

- Đề xuất, kiến nghị: Đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham 
mưu đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét nội dung quy định tại điểm c, Điều 22, 

Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 02/10/2021 quy định: “Phòng Lao động - 
Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm chi trả, quyết toán kinh phí miễn giảm học 
phí và hỗ trợ chi phí học tập trực tiếp cho cha mẹ hoặc người giám hộ của học 

sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học 
trên địa bàn” điều chỉnh, bổ sung thành “Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

chịu trách nhiệm chi trả, quyết toán kinh phí miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí 
học tập trực tiếp hoặc qua tài khoản cá nhân cho cha mẹ hoặc người giám hộ của 

học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại 
học trên địa bàn” (Cơ bản không dùng tiền mặt).  

Uỷ ban nhân dân thành phố báo cáo kết quả thực hiện theo Nghị định 
81/2021/NĐ-CP, ngày 02/10/2021 của Chính Phủ trên địa bàn./. 

 
Nơi nhận:  
- Như Kính gửi;     
- TT HĐND thành phố; 
- Lãnh đạo UBND thành phố; 
- Phòng LĐTB&XH;  
- Phòng TC-KH thành phố;  
- Lưu: VT, LĐTBXH (01 bản). 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 
 
 

 

Ngô Vũ Quốc 
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