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CHÍNH PHỦ 
 
 

Số: 116/2020/NĐ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2020 
 
 

NGHỊ ĐỊNH 
Quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí,  

chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm 
 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa 
phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012; Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học 
phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm. 

 
Chương I 

NHŨNG QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Nghị định này quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh 
hoạt đối với sinh viên học các ngành đào tạo giáo viên tại các đại học, học viện, 
trường đại học, trường cao đẳng được phép đào tạo giáo viên (sau đây gọi chung là 
cơ sở đào tạo giáo viên) thực hiện theo phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc 
đấu thầu và đào tạo theo nhu cầu xã hội. 
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2. Nghị định này áp dụng đối với: 

a) Sinh viên học trình độ đại học, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên theo 
hình thức đào tạo chính quy, liên thông chính quy và sinh viên học văn bằng thứ 2 
theo hình thức đào tạo chính quy trình độ đại học, cao đẳng các ngành đào tạo giáo 
viên có kết quả học lực văn bằng thứ 1 đạt loại giỏi (sau đây gọi chung là sinh viên 
sư phạm). 

b) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung 
là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) hoặc cơ quan trực thuộc được ủy quyền giao nhiệm 
vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu đào tạo sinh viên sư phạm (sau đây gọi chung là cơ 
quan giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu); các cơ sở đào tạo giáo viên và các tổ 
chức, cá nhân có nhu cầu đào tạo. 

3. Nghị định này không áp dụng đối với giáo viên được cử đi đào tạo, bồi 
dưỡng để nâng trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định tại Nghị định số 
71/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ quy định lộ trình thực 
hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học 
cơ sở. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Số tháng làm tròn khi tính thời gian làm việc trong ngành giáo dục được xác 
định như sau: số ngày làm việc trong tháng từ 15 ngày trở lên được tính là một tháng. 

2. Sinh viên sư phạm sau khi tốt nghiệp công tác trong ngành giáo dục, bao gồm: 

a) Giáo viên, giảng viên làm nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu hoặc chuyên 
môn, viên chức làm công tác quản lý trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo 
dục quốc dân, các cơ sở giáo dục khác được cấp có thẩm quyền cho phép thành 
lập, các cơ quan nghiên cứu khoa học về giáo dục và đào tạo; 

b) Công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục 
theo quy định của Nghị định quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục. 

3. Thẩm quyền xác nhận thời gian làm việc trong ngành giáo dục là thủ trưởng 
các cơ quan, đơn vị quy định tại khoản 2 Điều này. 

Điều 3. Xác định nhu cầu đào tạo, giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu 

1. Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh rà soát tính toán và xác định nhu cầu 
tuyển dụng và đào tạo giáo viên tại địa phương của từng trình độ, cấp học, ngành 
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học, môn học cho năm tuyển sinh gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 31 tháng 01 
hằng năm và công khai trên các phương tiện thông tin, truyền thông. 

Trên cơ sở nhu cầu tuyển dụng giáo viên theo trình độ, ngành đào tạo của địa 
phương và nhu cầu xã hội, điều kiện bảo đảm chất lượng và năng lực đào tạo của 
cơ sở đào tạo giáo viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định và thông báo chỉ tiêu 
cho các cơ sở đào tạo giáo viên để thực hiện tuyển sinh. 

2. Căn cứ chỉ tiêu được Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo, cơ sở đào tạo giáo 
viên thông báo công khai rộng rãi cho các địa phương, tổ chức, cá nhân có nhu cầu 
đào tạo giáo viên và thông báo lên Cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo, trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo giáo viên. 

3. Căn cứ vào chỉ tiêu được thông báo của các cơ sở đào tạo giáo viên và nhu 
cầu đào tạo giáo viên của địa phương, cơ quan giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu 
thầu có nhu cầu quyết định thực hiện giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu đào 
tạo giáo viên với cơ sở đào tạo giáo viên theo một trong các hình thức sau: 

a) Thực hiện giao nhiệm vụ đào tạo giáo viên cho cơ sở đào tạo giáo viên 
trực thuộc; 

b) Đặt hàng đào tạo giáo viên cho cơ sở đào tạo giáo viên; 

c) Đấu thầu lựa chọn cơ sở đào tạo giáo viên cung cấp dịch vụ đào tạo giáo 
viên. 

4. Quyết định giao nhiệm vụ, hợp đồng đào tạo giáo viên giữa cơ quan giao 
nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu với các cơ sở đào tạo giáo viên phải căn cứ trên 
cơ sở nhu cầu và kế hoạch đào tạo giáo viên theo từng năm, phù hợp với lộ trình kế 
hoạch phát triển giáo dục, kế hoạch đào tạo đội ngũ giáo viên hằng năm và dài hạn 
của địa phương. 

5. Đơn giá thực hiện giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu đào tạo giáo viên 
được xác định theo quy định tại Điều 4 Nghị định này. 

6. Các quy định khác về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu chưa được quy 
định cụ thể tại Nghị định này thì thực hiện theo quy định tại Nghị định số 
32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm 
vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách 
nhà nước. 
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Chương II 
CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TIỀN ĐÓNG HỌC PHÍ, CHI PHÍ SINH HOẠT  

VÀ BỒI HOÀN KINH PHÍ HỖ TRỢ 

 

Điều 4. Mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ 

1. Mức hỗ trợ: 

a) Sinh viên sư phạm được nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí bằng mức thu 
học phí của cơ sở đào tạo giáo viên nơi theo học; 

b) Sinh viên sư phạm được nhà nước hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng để chi trả chi 
phí sinh hoạt trong thời gian học tập tại trường. 

2. Thời gian hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt được xác định theo 
số tháng thực tế học tập tại trường theo quy định, nhưng không quá 10 tháng/năm 
học. Trong trường hợp tổ chức giảng dạy theo học chế tín chỉ, cơ sở đào tạo giáo 
viên có thể quy đổi mức hỗ trợ cho phù hợp với học chế tín chỉ. Tổng kinh phí hỗ 
trợ của cả khóa học theo học chế tín chỉ không vượt quá mức hỗ trợ quy định cho 
khóa học theo năm học. 

Điều 5. Lập dự toán, chi trả kinh phí hỗ trợ 

1. Lập dự toán: 

a) Đối với sinh viên sư phạm đào tạo theo phương thức giao nhiệm vụ, đặt 
hàng hoặc đấu thầu (sau đây gọi chung là thuộc đối tượng giao nhiệm vụ, đặt hàng 
hoặc đấu thầu): Căn cứ vào nhu cầu đào tạo giáo viên của địa phương và các định 
mức hỗ trợ quy định tại Điều 4 Nghị định này, hằng năm cơ quan giao nhiệm vụ, 
đặt hàng hoặc đấu thầu lập dự toán kinh phí đào tạo giáo viên báo cáo cơ quan có 
thẩm quyền phê duyệt kinh phí để chi trả hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh 
hoạt cho sinh viên sư phạm qua cơ sở đào tạo giáo viên; 

b) Đối với sinh viên sư phạm đào tạo theo nhu cầu xã hội (không thuộc đối 
tượng giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu): Căn cứ vào số chỉ tiêu còn lại trong 
phạm vi chỉ tiêu của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo sau khi trừ đi chỉ tiêu giao 
nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu, hằng năm cơ sở đào tạo giáo viên lập dự toán 
kinh phí và gửi cơ quan cấp trên tổng hợp báo cáo cơ quan tài chính bố trí dự toán 
theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Kinh phí hỗ trợ tiền đóng học phí và 
chi phí sinh hoạt cho sinh viên sư phạm đào tạo theo nhu cầu xã hội được cấp cho 
cơ sở đào tạo giáo viên theo hình thức giao dự toán theo quy định. 
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2. Chi trả kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước: 

a) Kinh phí hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt cho sinh viên sư phạm 
được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hằng năm chi cho giáo dục, đào tạo 
tại các địa phương, bộ, ngành theo các quy định hiện hành; 

b) Cơ quan giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu chi trả trực tiếp cho cơ sở 
đào tạo giáo viên kinh phí hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt của sinh 
viên sư phạm theo cơ chế Nhà nước giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu đối với 
các sinh viên sư phạm thuộc đối tượng giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu. 

Đối với kinh phí hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt cho sinh viên sư 
phạm trong chỉ tiêu Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo nhưng không thuộc đối 
tượng giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu, được bố trí trong dự toán hằng năm 
của cơ sở đào tạo giáo viên được cấp có thẩm quyền giao theo quy định của Luật 
Ngân sách nhà nước; 

c) Cơ sở đào tạo giáo viên có trách nhiệm chi trả tiền hỗ trợ chi phí sinh hoạt 
cho sinh viên sư phạm thông qua tài khoản tiền gửi của sinh viên tại ngân hàng. 

3. Việc lập dự toán, chấp hành dự toán và thanh quyết toán kinh phí thực hiện 
chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm tại 
Nghị định này thực hiện theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản 
hướng dẫn thực hiện. 

Điều 6. Bồi hoàn kinh phí hỗ trợ 

1. Đối tượng phải bồi hoàn kinh phí hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh 
hoạt gồm: 

a) Sinh viên sư phạm đã hưởng chính sách không công tác trong ngành giáo 
dục sau 02 năm kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp; 

b) Sinh viên sư phạm đã hưởng chính sách và công tác trong ngành giáo dục 
nhưng không đủ thời gian công tác theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều này; 

c) Sinh viên sư phạm được hưởng chính sách đang trong thời gian đào tạo 
nhưng chuyển sang ngành đào tạo khác, tự thôi học, không hoàn thành chương 
trình đào tạo hoặc bị kỷ luật buộc thôi học. 
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2. Đối tượng không phải bồi hoàn kinh phí hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí 
sinh hoạt gồm: 

a) Trong thời hạn 02 năm kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp, sinh 
viên sư phạm công tác trong ngành giáo dục và có thời gian công tác tối thiểu gấp 
hai lần thời gian đào tạo tính từ ngày được tuyển dụng; 

b) Sinh viên sư phạm sau khi tốt nghiệp đang công tác trong ngành giáo dục, 
nhưng chưa đủ thời gian theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều này và được cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền điều động bố trí công tác ngoài ngành giáo dục; 

c) Sinh viên sư phạm sau khi tốt nghiệp tiếp tục được cơ quan đặt hàng, giao 
nhiệm vụ hoặc đấu thầu cử đi đào tạo giáo viên trình độ cao hơn và tiếp tục công 
tác trong ngành giáo dục đủ thời gian quy định tại điểm a khoản 2 Điều này. 

3. Sinh viên sư phạm nghỉ học tạm thời, bị đình chỉ học tập tạm thời sẽ không 
được hưởng chính sách hỗ trợ trong thời gian nghỉ học hoặc bị đình chỉ học. 

4. Sinh viên sư phạm dừng học do ốm đau, tai nạn, học lại, lưu ban (không quá 
một lần) hoặc dừng học vì lý do khác không do kỷ luật hoặc tự thôi học, được cơ 
sở đào tạo giáo viên xem xét cho tiếp tục học tập theo quy định, thì tiếp tục được 
hưởng chính sách hỗ trợ quy định tại Nghị định này nhưng thời gian hưởng không 
vượt quá thời gian tối đa hoàn thành chương trình đào tạo. 

Điều 7. Thủ tục đăng ký hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt 

1. Hằng năm, căn cứ vào chỉ tiêu được Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo, cơ 
sở đào tạo giáo viên thông báo cho các thí sinh trúng tuyển vào các ngành đào tạo 
giáo viên để đăng ký theo đối tượng giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu hoặc 
đào tạo theo nhu cầu xã hội trong phạm vi chỉ tiêu được Bộ Giáo dục và Đào tạo 
thông báo. 

2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng tuyển, sinh 
viên sư phạm nộp Đơn đề nghị hưởng và cam kết bồi hoàn học phí, chi phí sinh 
hoạt đến cơ sở đào tạo giáo viên (Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 
định này) theo hình thức nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc trực tuyến (nếu có). 

Sinh viên chỉ nộp 01 bộ hồ sơ cho 01 lần đầu đề nghị hỗ trợ trong cả thời gian 
học tại cơ sở đào tạo giáo viên. 
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3. Các cơ sở đào tạo giáo viên tổng hợp và thông báo cho các địa phương đã 
giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu để thống nhất xét hỗ trợ cho sinh viên sư 
phạm thuộc đối tượng giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu. 

4. Cơ quan giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu xây dựng tiêu chí tuyển 
chọn sinh viên sư phạm đã trúng tuyển, phối hợp với cơ sở đào tạo giáo viên xét 
chọn bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch. 

5. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc nhận đơn đăng ký, cơ sở đào tạo 
giáo viên thống nhất với cơ quan giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu để xác 
nhận và thông báo cho sinh viên sư phạm được hưởng chính sách hỗ trợ thuộc đối 
tượng giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu và xét duyệt các đối tượng hưởng 
chính sách hỗ trợ đối với sinh viên sư phạm trong phạm vi chỉ tiêu Bộ Giáo dục và 
Đào tạo thông báo và không thuộc chỉ tiêu đặt hàng. 

6. Danh sách sinh viên sư phạm được hưởng chính sách hỗ trợ học phí và chi 
phí sinh hoạt được công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo giáo 
viên đồng thời gửi cơ quan giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu để thực hiện. 

Điều 8. Chi phí bồi hoàn và cách tính chi phí bồi hoàn 

1. Chi phí bồi hoàn bao gồm kinh phí hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh 
hoạt đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ cho người học. 

2. Sinh viên sư phạm thuộc đối tượng quy định tại điểm a và điểm c khoản 1 
Điều 6 của Nghị định này phải bồi hoàn toàn bộ kinh phí đã được ngân sách nhà 
nước hỗ trợ. 

3. Sinh viên sư phạm thuộc đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 6 của 
Nghị định này phải bồi hoàn một phần kinh phí hỗ trợ. Cách tính chi phí bồi hoàn 
theo công thức sau: 

S = (F / T1) x (T1 -T2) 

Trong đó: 

- S là chi phí bồi hoàn; 

- F là khoản học phí và chi phí sinh hoạt được nhà nước hỗ trợ; 

- T1 là tổng thời gian làm việc trong ngành giáo dục theo quy định tính bằng 
số tháng làm tròn; 

- T2 là thời gian đã làm việc trong ngành giáo dục được tính bằng số tháng 
làm tròn. 
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Điều 9. Thu hồi chi phí bồi hoàn 

1. Hằng năm, căn cứ vào kết quả rèn luyện, học tập của sinh viên sư phạm, cơ 
sở đào tạo giáo viên thông báo danh sách sinh viên thuộc đối tượng quy định tại 
điểm c khoản 1 Điều 6 Nghị định này cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để thông báo 
thu hồi kinh phí đã hỗ trợ cho sinh viên sư phạm và gia đình theo quy định tại 
khoản 2 Điều 8 Nghị định này. 

2. Đối với sinh viên sư phạm thuộc đối tượng phải bồi hoàn kinh phí theo quy 
định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 6 Nghị định này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
ra thông báo thu hồi kinh phí hỗ trợ để sinh viên sư phạm hoặc gia đình thực hiện 
nộp trả đầy đủ khoản tiền phải bồi hoàn theo quy định tại Điều 8 Nghị định này. 

3. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định của cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền, sinh viên hoặc gia đình phải có trách nhiệm liên hệ với cơ 
quan thu hồi kinh phí bồi hoàn để làm thủ tục bồi hoàn. 

Thời hạn phải thực hiện nghĩa vụ bồi hoàn kinh phí hỗ trợ tối đa là 4 năm, kể 
từ khi sinh viên sư phạm nhận được thông báo bồi hoàn kinh phí. 

Trường hợp sinh viên hoặc gia đình chậm thực hiện nghĩa vụ bồi hoàn quá thời 
hạn quy định thì phải chịu lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn do 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định đối với khoản tiền chậm bồi hoàn. 
Trường hợp Ngân hàng Nhà nước không quy định lãi suất tối đa áp dụng đối với 
tiền gửi không kỳ hạn thì phải chịu lãi suất áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn 
của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam tại thời điểm thực 
hiện nghĩa vụ bồi hoàn. 

4. Sinh viên sư phạm phải bồi hoàn kinh phí theo quy định tại khoản 1 Điều 6 
Nghị định này, nếu thuộc đối tượng chính sách, khó khăn thì căn cứ vào điều kiện 
cụ thể, đặc thù của sinh viên sư phạm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định 
phương thức thu hồi, chính sách miễn, giảm hoặc xóa kinh phí bồi hoàn. 

5. Số tiền thu hồi từ chi phí bồi hoàn của sinh viên sư phạm được nộp vào ngân 
sách nhà nước theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành và theo quy định của 
Luật Ngân sách nhà nước về quản lý khoản thu hồi nộp ngân sách. 

6. Sinh viên sư phạm hoặc gia đình không thực hiện nghĩa vụ bồi hoàn thì 
cơ quan thu hồi kinh phí bồi hoàn có quyền khởi kiện tại Tòa án theo quy định 
pháp luật. 
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Chương III 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

Điều 10. Trách nhiệm của các bộ, ngành 

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo: 

a) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các địa 
phương triển khai thực hiện các nội dung quy định tại Nghị định này; 

b) Xác định và thông báo chỉ tiêu tuyển sinh đối với các ngành đào tạo giáo 
viên cho các cơ sở đào tạo giáo viên; 

c) Tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Nghị định này đối với các cơ sở 
đào tạo giáo viên theo quy định; 

d) Chỉ đạo các cơ sở đào tạo giáo viên phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, 
các bộ, ngành liên quan thực hiện chính sách hỗ trợ cho sinh viên sư phạm hiệu 
quả. 

2. Các bộ, ngành liên quan: Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao 
phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện các nội dung quy định 
tại Nghị định này. 

Điều 11. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

1. Hằng năm, căn cứ thực trạng thừa thiếu giáo viên để xác định nhu cầu đào 
tạo, bố trí ngân sách thực hiện giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu với cơ sở 
đào tạo giáo viên, xây dựng tiêu chí tuyển chọn sinh viên sư phạm phù hợp nhu 
cầu sử dụng. 

2. Thực hiện công khai nhu cầu đào tạo giáo viên, kết quả giao nhiệm vụ, đặt 
hàng hoặc đấu thầu với các cơ sở đào tạo giáo viên, kế hoạch tuyển dụng và bố trí 
vị trí việc làm trong các cơ sở giáo dục. 

3. Chi trả kinh phí thực hiện quyết định giao nhiệm vụ, hợp đồng đào tạo giáo 
viên với các cơ sở đào tạo giáo viên theo đúng định mức quy định tại Điều 4 Nghị 
định này. 

4. Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ sinh viên sư phạm 
theo quy định của Nghị định này tại địa phương; kiểm tra, giám sát việc thực hiện 
và báo cáo tình hình thực hiện định kỳ hằng năm với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ 
Tài chính. 
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5. Thực hiện hoặc phân cấp thực hiện việc tuyển dụng sinh viên sư phạm tốt 
nghiệp thuộc đối tượng giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu và bố trí vị trí việc 
làm phù hợp với chuyên ngành đào tạo trong các cơ sở giáo dục theo quy định hiện 
hành về tuyển dụng, sử dụng viên chức. 

6. Hướng dẫn thủ tục theo dõi, đôn đốc và thu hồi tiền bồi hoàn kinh phí hỗ trợ 
tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với các trường hợp phải bồi hoàn theo quy 
định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định này và xử lý các trường hợp không thực hiện 
việc bồi hoàn theo quy định của pháp luật. 

7. Hằng năm, báo cáo kết quả thực hiện quyết định giao nhiệm vụ, hợp đồng 
đào tạo giáo viên, kinh phí hỗ trợ, tình hình tuyển dụng giáo viên của địa phương 
với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính. 

Điều 12. Trách nhiệm của cơ sở đào tạo giáo viên 

1. Căn cứ chỉ tiêu đào tạo được thông báo, thực hiện tuyển sinh, đào tạo giáo 
viên theo đúng quy định hiện hành. 

2. Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với sinh viên sư phạm theo quy 
định. 

3. Định kỳ hằng năm thông báo cho cơ quan thu hồi kinh phí bồi hoàn về kết 
quả học tập, rèn luyện và thời gian tốt nghiệp của sinh viên sư phạm, danh sách 
sinh viên đang học tại trường vi phạm phải bồi hoàn kinh phí hỗ trợ tiền đóng học 
phí và chi phí sinh hoạt theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định này. 

4. Có trách nhiệm công khai mức thu học phí theo từng năm học và học phí dự 
kiến cả khóa học, chi phí đào tạo, chuẩn đầu ra, kết quả học tập, tổ chức tuyển 
chọn và thực hiện đào tạo giáo viên theo phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu 
thầu với địa phương có nhu cầu theo quy định. 

5. Thực hiện thanh quyết toán kinh phí đào tạo giáo theo quy định. 

6. Bảo đảm chất lượng đào tạo và chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp 
trên về chất lượng đào tạo do đơn vị thực hiện. 

7. Định kỳ hằng năm báo cáo kết quả đào tạo, kinh phí hỗ trợ đào tạo giáo viên 
với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính. 

Điều 13. Trách nhiệm của gia đình và người được cử đi đào tạo 

1. Chấp hành các quy định của pháp luật và nội quy, quy chế của các cơ sở đào 
tạo giáo viên; hoàn thành chương trình đào tạo theo ngành được cử đi học. 
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Sau khi tốt nghiệp, sinh viên thông báo cho cơ quan giao nhiệm vụ, đặt hàng 
hoặc đấu thầu về kết quả học tập để được tư vấn, hỗ trợ về định hướng việc làm 
trong ngành giáo dục theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định này. 

2. Sau khi có quyết định công nhận tốt nghiệp, định kỳ trước ngày 31 tháng 12 
hằng năm của năm tiếp theo cho đến năm đủ thời gian không phải thực hiện nghĩa 
vụ bồi hoàn kinh phí hỗ trợ quy định tại điểm a khoản 2 Điều 6, báo cáo tình hình 
việc làm của bản thân (Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này) 
tới cơ quan thu hồi kinh phí bồi hoàn để thông báo xóa hoặc thu hồi khoản kinh 
phí hỗ trợ. 

3. Sinh viên sư phạm thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 
này hoặc gia đình có trách nhiệm nộp trả kinh phí đã được hỗ trợ cho cơ quan thu 
hồi kinh phí bồi hoàn theo quy định tại Điều 9 Nghị định này để nộp trả ngân sách 
nhà nước. 

Chương IV 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

Điều 14. Quy định chuyển tiếp 

Sinh viên sư phạm đã trúng tuyển và đào tạo từ năm học 2020 - 2021 trở về 
trước thì tiếp tục thực hiện theo quy định tại Điều 6 của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP 
ngày 02 tháng 10 năm 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 
cho đến khi tốt nghiệp. 

Điều 15. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 11 năm 2020 và áp 
dụng bắt đầu từ khóa tuyển sinh năm học 2021 - 2022. 

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 
các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 

 
 TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG 
 

Nguyễn Xuân Phúc 
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Phụ lục 
(Kèm theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020  

của Chính phủ) 
 
 

Mẫu số 01 Đơn đề nghị hưởng và cam kết bồi hoàn học phí, chi phí sinh 
hoạt 

Mẫu số 02 Giấy xác nhận thời gian công tác trong ngành giáo dục 
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Mẫu số 01 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG 
VÀ CAM KẾT BỒI HOÀN HỌC PHÍ, CHI PHÍ SINH HOẠT 

 
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố .......................  

 

Tôi là ............................................................................................................. ....... 
Sinh viên/lớp ..................... khóa ..............., khoa .......................................... ....... 
Trường: ......................................................................................................... ....... 
Địa chỉ thường trú: ........................................................................................ ....... 
Số chứng minh nhân dân (Thẻ căn cước công dân): ........................................ 

ngày cấp:............................ nơi cấp:.......................................................................... 
Tôi đã nghiên cứu kỹ các quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi 

phí sinh hoạt quy định tại Nghị định số.... ngày... tháng.... năm... của Chính phủ 
quy định chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư 
phạm. 

Tôi xin được đăng ký thụ hưởng chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí 
sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm theo chỉ tiêu .............................................. 1 

Tôi xin cam kết thực hiện các nội dung quy định về chính sách bồi hoàn kinh 
phí hỗ trợ tại Nghị định. 

Trong trường hợp vi phạm các quy định tại khoản 1 Điều 6 của Nghị định, tôi 
xin cam kết bồi hoàn số tiền hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt được 
nhận theo đúng quy định tại Nghị định và quy định của pháp luật hiện hành. 

 
 

Ý KIẾN GIA ĐÌNH 
......, ngày .... tháng.... năm.... 
NGƯỜI VIẾT CAM KẾT 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
 

 
 

1 Chỉ tiêu thuộc đối tượng giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu của địa phương hoặc chỉ 
tiêu không thuộc chỉ tiêu đặt hàng (Ghi rõ tên địa phương). 
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Mẫu số 02 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

GIẤY XÁC NHẬN 
THỜI GIAN CÔNG TÁC TRONG NGÀNH GIÁO DỤC 

 
 

Cơ quan/cơ sở giáo dục: .......................................................................................  
Địa chỉ: ..................................................................................................................  
Xác nhận Ông/Bà: .................................................................................................  
Số chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước công dân:............................... ngày 

cấp:......................... nơi cấp:....................................................................................... 
Ngày tuyển dụng:......................... tại Quyết định số: ......... ngày................... về 

việc.................................................................................................... đã công tác tại 
cơ quan/đơn vị là................. năm........... tháng./. 

 
........., ngày.... tháng.... năm....... 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
(Ký tên, đóng dấu) 


