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THÔNG BÁO 

Tiếp nhận hồ sơ miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và trợ cấp ưu đãi 

trong giáo dục và đào tạo học kỳ 1 năm học 2020 -2021 

 
 

Thực hiện Nghị định 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 

2015-2016 đến năm học 2020-2021; Thông tư 36/2015/TT-BLĐTBXH ngày 

28/9/2015 của Bộ Lao động – TBXH về hướng dẫn hồ sơ, trình tự thủ tục thực 

hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và 

con của họ, Phòng Lao động - TBXH thành phố Hà Tĩnh thông báo tiếp nhận hồ sơ 

miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và trợ cấp ưu đãi trong giáo dục và đào 

tạo học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 như sau: 

- Thời gian tiếp nhận: Ngày 15,16/10/2020 

- Hồ sơ, trình tự, thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi: Thực hiện theo Thông tư 

36/2015/TT-BLĐTBXH ngày 28/9/2015 của Bộ Lao động – TBXH; Thông tư 

09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của Bộ Giáo dục – Đào 

tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động –TBXH. 

Nhận được Thông báo này đề nghị UBND các phường, xã triển khai thực 

hiện đúng thời gian quy định./.  
 

 

Nơi nhận :     

- UBND Thành phố;  

- UBND các phường, xã;  

- Lưu Phòng LĐTBXH.                                                                                                                                                  
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