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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

BỘ GIÁO DỤC  
VÀ ĐÀO TẠO  

 
Số: 31/2013/TT-BGDĐT  

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

 
Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2013 

 
THÔNG TƯ 

Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT 
ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng 

khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, 
trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp 

chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 
 
Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan 
ngang Bộ; 

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo; 

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị 
định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 
07/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi điểm b 
khoản 13 điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 
2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 
Giáo dục; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Vụ trưởng Vụ Công 
tác Học sinh, sinh viên; 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung khoản 3 
Điều 2 Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học 
sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại 
học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. 
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Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT 
ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng 
khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường 
năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống 
giáo dục quốc dân, như sau: 

“3. Quỹ học bổng khuyến khích học tập được bố trí tối thiểu bằng 8% nguồn 
thu học phí hệ giáo dục chính quy đối với các trường công lập và tối thiểu bằng 2% 
nguồn thu học phí hệ giáo dục chính quy đối với các trường ngoài công lập. Đối 
với các trường sư phạm và các ngành nghề đào tạo không thu học phí thì quỹ học 
bổng được trích tối thiểu bằng 8% nguồn ngân sách nhà nước cấp bù học phí”. 

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2013. 
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ 

Công tác học sinh, sinh viên, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo 
dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 
Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc đại học, học viện, Hiệu trưởng các 
trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, Hiệu trưởng các trường 
chuyên, trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục thể thao chịu trách nhiệm thi hành 
Thông tư này./. 

 
BỘ TRƯỞNG 

 
Phạm Vũ Luận 

 
 


