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Hướng dẫn thực hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số 134/2006/Nð-CP ngày 14/11/2006
của Chính phủ quy ñịnh chế ñộ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình ñộ ñại học,
cao ñẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
_____________________

Căn cứ Nghị ñịnh số 134/2006/Nð-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy
ñịnh chế ñộ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình ñộ ñại học, cao ñẳng, trung cấp thuộc hệ thống
giáo dục quốc dân (sau ñây gọi tắt là Nghị ñịnh số 134/2006/Nð-CP), Bộ Giáo dục và ðào tạo,
Bộ Lao ñộng – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Ủy ban Dân tộc hướng dẫn
thực hiện một số ñiều của Nghị ñịnh nêu trên gồm: ñối tượng, tiêu chuẩn ñược hưởng chế ñộ cử
tuyển; tổ chức thực hiện việc cử tuyển; tổ chức tiếp nhận sau tốt nghiệp và bồi hoàn học bổng,
chi phí ñào tạo.
I. ðỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN ðƯỢC HƯỞNG CHẾ ðỘ CỬ TUYỂN
1. ðối tượng ñược hưởng chế ñộ cử tuyển
a) ðối với các ñối tượng quy ñịnh tại ñiểm a, khoản 1 ðiều 5 của Nghị ñịnh số 134/2006/NðCP:
- Vùng có ñiều kiện kinh tế - xã hội ñặc biệt khó khăn ñược xác ñịnh theo các văn bản sau:
+ Quyết ñịnh số 106/2004/Qð-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt danh sách các xã ñặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải ñảo;
+ Quyết ñịnh số 163/2006/Qð-TTg ngày 11 tháng 7 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về
việc phê duyệt danh sách các xã ñặc biệt khó khăn hoàn thành cơ bản mục tiêu chương trình phát
triển kinh tế – xã hội các xã ñặc biệt khó khăn vùng ñồng bào dân tộc miền núi, biên giới và vùng
sâu, vùng xa (ñược thực hiện ñến hết năm 2008);
+ Quyết ñịnh số 164/2006/Qð-TTg ngày 11 tháng 7 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ “về
việc phê duyệt danh sách xã ñặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện ñầu tư chương
trình phát triển kinh tế – xã hội các xã ñặc biệt khó khăn vùng ñồng bào dân tộc và miền núi giai
ñoạn 2006 - 2010”;
+ Quyết ñịnh số 113/2007/Qð-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về
việc phê duyệt danh sách các xã hoàn thành mục tiêu Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã
vùng ñồng bào dân tộc, miền núi, biên giới và vùng sâu, vùng xa giai ñoạn 1999 – 2005, bổ sung các
xã, thôn, bản vào diện ñầu tư của Chương trình 135 giai ñoạn II và xã vùng bãi ngang ven biển và
hải ñảo vào diện ñầu tư của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai ñoạn 2006- 2010;
Nếu trong quá trình thực hiện, danh sách các xã ñặc biệt khó khăn ñược bổ sung, thay ñổi thì
thực hiện theo các Quyết ñịnh bổ sung, thay ñổi của Thủ tướng Chính phủ.
b) Tỷ lệ người dân tộc Kinh ñược cử tuyển của một tỉnh không vượt quá 15% chỉ tiêu cử tuyển
ñược giao cho tỉnh ñó.
c) ðối với các ñối tượng quy ñịnh tại ñiểm b khoản 1 ðiều 5 của Nghị ñịnh số 134/2006/NðCP: các xã khu vực I, II, III xác ñịnh theo quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 301/2006/Qð-UBDT ngày
27/11/2006 của Ủy ban Dân tộc về việc công nhận 3 khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo
trình ñộ phát triển. Hàng năm, Uỷ ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và ðào tạo, Bộ Lao
ñộng - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ hướng dẫn Uỷ ban nhân dân các tỉnh trong việc xác ñịnh
ñối tượng cử tuyển này.
2. Tiêu chuẩn ñược hưởng chế ñộ cử tuyển
Biên chế Nhà nước quy ñịnh tại khoản 4 ðiều 6 của Nghị ñịnh số 134/2006/Nð-CP ñược hiểu
là biên chế hành chính và biên chế sự nghiệp Nhà nước theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 71/2003/NðCP ngày 19/6/2003 của Chính phủ về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp Nhà nước.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VIỆC CỬ TUYỂN
1. Quy trình tuyển chọn
a) Trước ngày 31 tháng 5 của năm trước năm tuyển sinh, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương (sau ñây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) gửi Bộ Kế hoạch và ðầu tư
và Bộ Giáo dục và ðào tạo (ñối với cử tuyển vào ñại học, cao ñẳng, trung cấp chuyên nghiệp) hoặc
Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội (ñối với cử tuyển vào cao ñẳng nghề và trung cấp nghề) văn
bản ñề xuất nhu cầu cử tuyển theo ngành, nghề, trình ñộ ñào tạo kèm theo kế hoạch bố trí công tác
sau khi tốt nghiệp ñể làm căn cứ giao chỉ tiêu.
b) Bộ Kế hoạch và ðầu tư sau khi thống nhất với Bộ Giáo dục và ðào tạo hoặc Bộ Lao ñộng Thương binh và Xã hội (tùy theo trình ñộ ñào tạo), Bộ Tài chính, Uỷ ban Dân tộc, trình Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt tổng chỉ tiêu cử tuyển trong năm.
c) Căn cứ vào chỉ tiêu cử tuyển ñược Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Giáo dục và ðào tạo,
Bộ Lao ñộng – Thương binh và Xã hội theo thẩm quyền chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và ðầu
tư, Bộ Tài chính, Uỷ ban Dân tộc ñể giao chỉ tiêu tuyển sinh theo chế ñộ cử tuyển cho các tỉnh trước
ngày 15 tháng 7 của năm trước năm tuyển sinh, trong ñó giao riêng chỉ tiêu ñối với ñối tượng quy
ñịnh tại ñiểm b khoản 1 ðiều 5 của Nghị ñịnh số 134/2006/Nð-CP.
d) Căn cứ vào văn bản giao chỉ tiêu của Bộ Giáo dục và ðào tạo và Bộ Lao ñộng- Thương binh
và Xã hội, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thành lập Hội ñồng tuyển sinh theo chế ñộ cử tuyển ñể giúp Uỷ
ban thực hiện công tác tuyển sinh. Tuỳ theo yêu cầu của tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có
thể giao cho Uỷ ban nhân dân cấp huyện thành lập Hội ñồng tuyển sinh cấp huyện ñể thực hiện việc
sơ tuyển tại ñịa bàn.
ñ) Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm tuyển chọn người học theo chế ñộ cử tuyển ñúng
ñối tượng, tiêu chuẩn, trình ñộ ñào tạo theo quy ñịnh, tổ chức ký hợp ñồng ñào tạo với các ñại học,
học viện, trường ñại học, cao ñẳng, trung cấp chuyên nghiệp, cao ñẳng nghề, trung cấp nghề (sau
ñây gọi là cơ sở giáo dục), bàn giao hồ sơ của người ñược cử tuyển cho các cơ sở giáo dục quản lý
(hồ sơ của người ñược cử tuyển ñược lưu giữ tại ñịa phương 01 bộ và giao cho cơ sở giáo dục 01
bộ).
e) Trước ngày 31 tháng 7 của năm tuyển sinh, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Bộ Giáo dục
và ðào tạo hoặc Bộ Lao ñộng – Thương binh và Xã hội Danh sách học sinh cử tuyển ñã ñược Chủ
tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xét duyệt, Danh sách các cơ sở giáo dục ñược Uỷ ban nhân dân tỉnh
hợp ñồng ñào tạo.
g) Các cơ sở giáo dục tổ chức tiếp nhận người học theo chế ñộ cử tuyển theo hợp ñồng ñào tạo
ñã ký kết, bố trí người học vào học dự bị hoặc học chính thức; tổ chức ñào tạo theo hợp ñồng ñã ký
với Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và ñảm bảo yêu cầu về ñào tạo của từng trình ñộ theo quy ñịnh của Bộ
Giáo dục và ðào tạo, Bộ Lao ñộng – Thương binh và Xã hội.
Việc tổ chức học dự bị, xét tuyển vào học chính thức, tổ chức học, thi, kiểm tra, tốt nghiệp ñối
với người học theo chế ñộ cử tuyển thực hiện theo quy ñịnh tương ứng của Bộ Giáo dục và ðào tạo,
Bộ Lao ñộng – Thương binh và Xã hội.
2. Hồ sơ ñăng ký học theo chế ñộ cử tuyển
a) Hồ sơ ñăng ký học theo chế ñộ cử tuyển gồm:
- ðơn ñăng ký học theo chế ñộ cử tuyển theo quy ñịnh tại Mẫu số 1 và Hướng dẫn cách ghi
ñơn ñăng ký học theo chế ñộ cử tuyển kèm theo Thông tư này;
- Bản sao giấy khai sinh;
- Bản sao một trong các loại văn bằng: tốt nghiệp trung học phổ thông, tốt nghiệp bổ túc trung
học phổ thông, tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề nếu ñăng ký học cử tuyển
trình ñộ cao ñẳng, cao ñẳng nghề, ñại học; tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ
thông, trung học cơ sở, bổ túc trung học cơ sở nếu ñăng ký học cử tuyển trình ñộ trung cấp chuyên
nghiệp, trung cấp nghề. ðối với những người ñăng ký học ngay trong năm tốt nghiệp, sử dụng bản
sao giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời do hiệu trưởng nhà trường cấp, nếu trúng tuyển thì chậm
nhất là ñầu học kỳ II của năm học thứ nhất phải xuất trình bằng tốt nghiệp chính ñể nhà trường ñối
chiếu, kiểm tra;
- Bản sao học bạ lớp cuối cấp hoặc bản sao kết quả học tập và rèn luyện năm cuối khoá nếu ñã
tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề;
- Giấy chứng nhận ñoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi (nếu có);
- Giấy xác nhận thường trú ñủ 5 năm liên tục tính ñến năm tuyển sinh do công an cấp xã cấp
(kèm theo bản sao hộ khẩu thường trú);
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- Giấy khám sức khoẻ do trung tâm y tế cấp huyện trở lên hoặc cơ quan y tế có thẩm quyền
cấp;
- Các giấy tờ chứng nhận là ñối tượng chính sách ưu ñãi (nếu có) theo quy ñịnh tại Pháp lệnh
Ưu ñãi người có công;
- Hai ảnh chân dung (cỡ 4 x 6 cm) mới chụp trong vòng 6 tháng tính ñến ngày nộp hồ sơ;
- Sơ yếu lý lịch có chứng nhận của Uỷ ban nhân dân xã hoặc phường, thị trấn;
- Một phong bì có dán tem và ghi rõ ñịa chỉ liên lạc của người ñăng ký học theo chế ñộ cử
tuyển.
b) Hồ sơ của người ñăng ký học theo chế ñộ cử tuyển ñược làm thành 02 bộ và gửi cho Hội
ñồng tuyển sinh theo chế ñộ cử tuyển của tỉnh trong thời gian quy ñịnh của Hội ñồng tuyển sinh tỉnh.
Khi nộp hồ sơ, người ñăng ký học theo chế ñộ cử tuyển phải xuất trình bản chính các văn bằng,
học bạ theo quy ñịnh tại ñiểm a khoản này ñể ñối chiếu, kiểm tra. Cán bộ kiểm tra ghi vào bản sao
các giấy tờ nói trên nội dung: “ðã ñối chiếu với bản chính”, ghi rõ ngày, tháng, năm ñối chiếu, ký và
ghi rõ họ tên.
3. Nhiệm vụ của Hội ñồng tuyển sinh theo chế ñộ cử tuyển của tỉnh
a) Căn cứ vào chỉ tiêu cử tuyển ñược duyệt, dự kiến phân bổ chỉ tiêu theo từng ngành nghề,
trình ñộ ñào tạo cho từng huyện, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
b) Thông báo công khai ñến các xã, phường chỉ tiêu cử tuyển, các quy ñịnh về ñối tượng, tiêu
chuẩn, nghĩa vụ chấp hành quy ñịnh về phân công công tác sau tốt nghiệp và việc bồi hoàn học
bổng, chi phí ñào tạo ñối với người ñược cử tuyển không chấp hành quy ñịnh về cử tuyển trên các
phương tiện thông tin ñại chúng ñịa phương.
c) Thu hồ sơ và xét chọn người học theo chế ñộ cử tuyển theo ñúng chỉ tiêu ñược giao, ñúng
ñối tượng và tiêu chuẩn quy ñịnh, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết ñịnh.
4. Kinh phí ñào tạo
a) Quy ñịnh chung
Kinh phí ñào tạo cho người học theo chế ñộ cử tuyển ñược cân ñối trong dự toán chi sự nghiệp
giáo dục ñào tạo hàng năm của ñịa phương. Cụ thể:
- Người học theo chế ñộ cử tuyển tại cơ sở giáo dục do ñịa phương quản lý: Ngân sách ñịa
phương ñảm bảo 100% chi phí ñào tạo theo chế ñộ quy ñịnh.
- Người học theo chế ñộ cử tuyển tại cơ sở giáo dục do Trung ương quản lý: ñịa phương chủ
ñộng cân ñối kinh phí thực hiện trong ngân sách ñịa phương; các ñịa phương có khó khăn trong việc
cân ñối ngân sách năm 2008 báo cáo cụ thể gửi Bộ Tài chính ñể tổng hợp trình cấp có thẩm quyền
hỗ trợ ngoài dự toán ñã giao; từ năm 2009, kinh phí hỗ trợ (nếu có) ñược cân ñối chung trong dự
toán chi ngân sách nhà nước ñược giao hàng năm.
b) Căn cứ lập dự toán kinh phí ñào tạo cử tuyển
Căn cứ vào chỉ tiêu cử tuyển ñã ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt, dự toán kinh phí thực hiện
ñào tạo cử tuyển ñược lập theo các nội dung sau:
- Học phí trả cho cơ sở ñào tạo nơi cử người học theo chế ñộ cử tuyển ñến học.
- Học bổng chính sách theo quy ñịnh của Nhà nước.
- Trợ cấp tiền ăn, ở, ñi lại, mua sách vở, ñồ dùng học tập, bảo hiểm y tế: Mức trợ cấp tối thiểu
bằng 50% mức lương tối thiểu chung của Nhà nước. Số tháng ñược trợ cấp trong năm là 10 tháng.
Riêng năm cuối khóa, thời gian ñược hưởng trợ cấp tính ñến khi ñược công nhận tốt nghiệp, nếu số
ngày của tháng cuối khóa lớn hơn ½ tháng thì làm tròn 1 tháng, nếu nhỏ hơn hoặc bằng ½ tháng thì
tính ½ tháng.
c) Quy trình lập, phân bổ dự toán kinh phí ñào tạo cử tuyển
- Hàng năm, căn cứ Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển
kinh tế xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm kế hoạch; Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính
về việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm kế hoạch; căn cứ chỉ tiêu cử tuyển ñược giao, Ủy
ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng dự toán nhu cầu kinh phí ñào tạo hệ cử tuyển tổng hợp chung trong
dự kiến nhu cầu dự toán chi ngân sách nhà nước của ñịa phương gửi Bộ Tài chính cùng thời gian báo
cáo dự toán ngân sách Nhà nước năm kế hoạch.
- Căn cứ quyết ñịnh giao dự toán ngân sách Nhà nước của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân
dân cấp tỉnh trình Hội ñồng nhân dân cùng cấp quyết ñịnh phân bổ kinh phí thực hiện chế ñộ cử
tuyển trong dự toán chi sự nghiệp giáo dục ñào tạo ñịa phương theo chế ñộ quy ñịnh.
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- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chuyển cho các cơ sở giáo dục kinh phí ñào tạo cử tuyển theo hợp
ñồng ñã ký. Các cơ sở giáo dục có trách nhiệm chi trả cho người học theo chế ñộ cử tuyển phần học
bổng chính sách và trợ cấp tiền ăn, ở, ñi lại theo quy ñịnh.
d) Thanh toán kinh phí ñào tạo và học bổng ñối với học sinh, sinh viên cử tuyển hiện ñang học
tại các cơ sở giáo dục.
- Các ñịa phương chủ ñộng bố trí kinh phí trong dự toán ñã giao ñể thực hiện chế ñộ cử tuyển.
- Các cơ sở giáo dục hiện ñang có học sinh, sinh viên diện cử tuyển (bao gồm cả học sinh, sinh
viên cử tuyển mới từ năm học 2007-2008 và học sinh, sinh viên cử tuyển ñang học tại trường từ thời
ñiểm 31/12/2007 trở về trước) tiếp tục thực hiện chi trả học bổng chính sách cho học sinh, sinh viên
theo mức quy ñịnh của Thủ tướng Chính phủ về học bổng chính sách ñối với học sinh, sinh viên học
tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và ñảm bảo ñầy ñủ các quyền lợi của người
học theo chế ñộ cử tuyển như hiện nay (chế ñộ về miễn học phí, chế ñộ bảo hiểm y tế và chỗ ở ký
túc xá); ñồng thời có trách nhiệm tổng hợp và gửi danh sách học sinh, sinh viên diện cử tuyển về Ủy
ban nhân dân các tỉnh trước ngày 30 tháng 04 năm 2008 ñể làm cơ sở tính toán, xác ñịnh chi phí ñào
tạo cử tuyển theo các nội dung hướng dẫn tại Thông tư này.
- Từ 01 tháng 01 năm 2008, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chi trả kinh phí ñào tạo cử
tuyển (bao gồm cả học bổng chính sách, trợ cấp tiền ăn ở, ñi lại và tiền học phí của người học theo
chế ñộ cử tuyển) theo hướng dẫn tại Thông tư này trên cơ sở hợp ñồng ñào tạo giữa Ủy ban nhân dân
cấp tỉnh và các cơ sở giáo dục.
- Các cơ sở giáo dục có trách nhiệm tạm ứng kinh phí tiếp tục chi trả học bổng chính sách và
các khoản trợ cấp khác theo hướng dẫn tại Thông tư này ñể ñảm bảo quyền lợi của người học theo
chế ñộ cử tuyển và gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo về số kinh phí ñã tạm ứng. Căn cứ số
lượng ñối tượng học sinh cử tuyển ñã ñược các cơ sở giáo dục thông báo cho Ủy ban nhân dân các
tỉnh, Ủy ban nhân dân các tỉnh có trách nhiệm hoàn trả phần kinh phí ñã tạm ứng của các cơ sở giáo
dục nơi có người học của ñịa phương ñang học.
- Các cơ sở giáo dục có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tuyên truyền, phổ
biến công khai về quy trình chi trả kinh phí ñào tạo cử tuyển ñảm bảo không làm gián ñoạn, ảnh
hưởng ñến quá trình học tập của người học theo chế ñộ cử tuyển.
- Từ các năm học tiếp theo, các cơ sở giáo dục có trách nhiệm thông báo cho Ủy ban nhân dân
cấp tỉnh hoặc cơ quan ñược Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền về số học sinh, sinh viên cử tuyển
ñang theo học vào cuối mỗi học kỳ ñể làm cơ sở thanh toán chi phí ñào tạo, học bổng chính sách và
các chi phí khác theo quy ñịnh. ðối với những trường hợp bị kỷ luật buộc thôi học và những trường
hợp bỏ học, các cơ sở giáo dục có trách nhiệm thông báo ngay với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ñể phối
hợp xử lý.
ñ) Việc chấp hành dự toán và quyết toán
Việc chấp hành dự toán và quyết toán kinh phí ñào tạo cử tuyển thực hiện theo quy ñịnh hiện
hành của Luật Ngân sách Nhà nước, các văn bản hướng dẫn Luật và Mục lục ngân sách Nhà nước
hiện hành.
III. TỔ CHỨC TIẾP NHẬN SAU TỐT NGHIỆP VÀ BỒI HOÀN HỌC BỔNG, CHI
PHÍ ðÀO TẠO
1. Tổ chức tiếp nhận sau tốt nghiệp
a) Chậm nhất là 15 ngày sau khi người học theo chế ñộ cử tuyển ñược công nhận tốt nghiệp,
các cơ sở giáo dục có trách nhiệm gửi danh sách và hồ sơ (bao gồm cả bằng tốt nghiệp) của người
học theo chế ñộ cử tuyển tốt nghiệp ñến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi cử ñi học, ñồng thời gửi Bộ
Giáo dục và ðào tạo hoặc Bộ Lao ñộng – Thương binh và Xã hội (tùy theo trình ñộ ñào tạo) danh
sách người học theo chế ñộ cử tuyển tốt nghiệp ñể báo cáo.
b) Chậm nhất là sau một tháng kể từ ngày ñược công nhận tốt nghiệp, người học theo chế ñộ
cử tuyển phải có mặt tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (nơi ñã cử ñi học) ñể báo cáo kết thúc khóa học.
Căn cứ danh sách người học theo chế ñộ cử tuyển tốt nghiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
quyết ñịnh phân công công tác cho người tốt nghiệp về các cơ quan, ñơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp
của Nhà nước.
c) Trường hợp người học theo chế ñộ cử tuyển phải bồi hoàn chi phí ñào tạo do không chấp
hành ñủ thời gian làm việc theo sự phân công công tác, cơ quan, ñơn vị tiếp nhận người học theo chế
ñộ cử tuyển về làm việc phải báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh không quá 15 ngày kể từ ngày thôi
việc ñể Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thu hồi tiền bồi hoàn.
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2. Cách tính tiền bồi hoàn
a) Trường hợp phải bồi hoàn học bổng, chi phí ñào tạo theo quy ñịnh tại ðiều 12 Nghị ñịnh số
134/2006/Nð-CP.
b) Cách tính tiền bồi hoàn:
- Ví dụ 1: Anh Nguyễn Văn A học ñược 2 năm thì tự ý thôi học hoặc sau khi tốt nghiệp không
chấp hành sự phân công công tác, tiền bồi hoàn Anh A phải trả gồm:
+ Học bổng chính sách Anh A ñã nhận trong thời gian học theo chế ñộ cử tuyển.
+ Các khoản tiền hỗ trợ của nhà nước Anh A ñã nhận trong thời gian học theo chế ñộ cử tuyển
(gồm các khoản trợ cấp theo quy ñịnh tại khoản 4 mục II của Thông tư này).
+ Tiền học phí của Anh A ñã ñược ñịa phương trả cho trường trong thời gian học tại trường
theo chế ñộ cử tuyển.
- Ví dụ 2: Anh Lò Văn B thuộc trường hợp phải chấp hành nghĩa vụ làm việc theo sự ñiều
ñộng của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là 5 năm, Anh B ñã làm việc ñược 2 năm 6 tháng theo sự phân
công, sau ñó tự ý bỏ việc, số tiền bồi hoàn Anh B phải trả ñược tính như sau:

Số tiền phải
bồi hoàn

=

60
tháng

-

30
tháng

Tổng chi phí trong thời gian học
x (gồm các chi phí tính theo Ví dụ 1)

60 tháng
IV. ðIỀU KHOẢN THI HÀNH
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ñăng Công báo, thay thế Thông tư
liên tịch số 04/2001/TTLT –BGD&ðT-BTCCBCP-UBDT&MN ngày 26/2/2001 của Liên tịch Bộ
Giáo dục và ðào tạo, Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ, Uỷ ban Dân tộc và Miền núi về việc hướng
dẫn tuyển sinh vào ñại học, cao ñẳng và trung học chuyên nghiệp theo chế ñộ cử tuyển.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, ñề nghị các cơ quan, tổ chức, cá
nhân phản ánh về Bộ Giáo dục và ðào tạo, Bộ Lao ñộng – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ
Nội vụ, Uỷ ban Dân tộc xem xét, giải quyết.
KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ðỘNG - THƯƠNG
BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG

ðỗ Hoàng Anh Tuấn

ðàm Hữu ðắc

KT.BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC
PHÓ CHỦ NHIỆM

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO
THỨ TRƯỞNG

Phạm Vũ Luận
KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG

Bế Trường Thành

Trần Hữu Thắng

Nơi nhận:
-Văn phòng Quốc hội;-Văn phòng Chủ tịch nước;
-Văn phòng Chính phủ;-Văn phòng TW và các Ban của ðảng;
-Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;-Toà án nhân dân tối cao;
-Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
-UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
-Sở Lð-TBXH, Sở Tài chính, Sở GD&ðT; -Công báo;
-Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp); -Website Chính phủ;
-Website Bộ GD&ðT, Bộ Lð-TB&XH; Bộ TC, Bộ NV, UBDT;
-Lưu: Bộ GD&ðT (VT, Vụ HSSV), Bộ LðTB&XH (VT, TCDN), Bộ TC (VT,
Vụ HCSN), Bộ NV (VT, Vụ CCVC), UBDT (VT, Vụ CSDT).
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Mẫu số 1
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________
……….., ngày….. tháng …..năm…..
Mẫu ðơn ñăng ký học theo chế ñộ cử tuyển
Kính gửi:

Uỷ ban nhân dân tỉnh (thành phố)……….……..

1. Họ và tên người ñăng ký học: …...............................................Nam/nữ ………………..……..
2. Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………………………………………….
3. Dân tộc: ……….……………………………Tôn giáo ………..……………………………….…...
4. ðịa chỉ thường trú (ghi rõ thôn, bản, xã, huyện, tỉnh): ………………………...........................
5. Ngành dự ñịnh xin học: …………………………………………………………….......................
Trình ñộ ñào tạo (ðH,Cð, TCCN, CðN, TCN): ……………………………..............................
6. Thuộc ñối tượng ưu tiên: ………………………………………………………… .......................
7. ðã tốt nghiệp: ……………………………………………………………………...........................
Ngày, tháng, năm dự thi tốt nghiệp: ……………………………………………..........................
8. Xếp loại năm cuối cấp/ cuối khoá: Học tập: …….... Hạnh kiểm (Rèn luyện)…………...........
9. ðoạt giải (nếu có) ………………………….. môn ……………..……………….. ........................
kỳ thi học sinh giỏi hoặc kỳ thi olympic: …………………….…. năm ………… ........................
Tôi xin cam ñoan những lời khai trên là ñúng sự thật. Nếu sai, tôi xin chịu trách nhiệm xử lý theo
quy ñịnh của pháp luật.
Nu ñc chp nhn, tôi xin cam kt: chp hành ñy ñ các quy ñ nh ca Nhà nước ñối với
người học theo chế ñộ cử tuyển, sau khi tốt nghiệp sẽ chấp hành sự phân công công tác của Uỷ
ban nhân dân tỉnh (thành phố) ……………………………..
Nếu không thực hiện ñúng những quy ñịnh ñối với người học theo chế ñộ cử tuyển, tôi sẽ có
trách nhiệm bồi hoàn học bổng và chi phí ñào tạo theo quy ñịnh hiện hành.
Khi cần, báo tin cho ai, ñịa chỉ, ñiện thoại (nếu có): …………………………….
………..…………………………………………………………………….................
Người ñăng ký học
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn cách ghi ñơn ñăng ký học theo chế ñộ cử tuyển
1. Họ và tên: Ghi bằng chữ in hoa có dấu, phần nam/nữ: ghi rõ nam hoặc nữ.
3. Dân tộc: ghi rõ dân tộc theo giấy khai sinh.
4. ðịa chỉ thường trú: ghi ñịa chỉ nơi bản thân hiện ñang ñăng ký thường trú và sinh sống tại ñó
(có xác nhận của công an xã hoặc phường, thị trấn).
5. Ngành dự ñịnh ñăng ký học: ghi rõ ngành ñăng ký học, trình ñộ ñào tạo (ñại học, cao ñẳng,
trung cấp chuyên nghiệp, cao ñẳng nghề, trung cấp nghề).
6. Ghi rõ ñối tượng ưu tiên (gồm các ñối tượng theo quy ñịnh tại Pháp lệnh Ưu ñãi người có
công: thương binh, con liệt sỹ, con thương binh,…).
7. Ghi cấp tốt nghiệp gần nhất theo bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp ñược cấp
(ví dụ như tốt nghiệp trung học phổ thông, trung học cơ sở, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp
nghề,…).
9. Nếu ñã ñoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi từ cấp tỉnh trở lên hoặc Olympic quốc tế, khu vực thì
ghi rõ giải Nhất, Nhì … hoặc Huy chương Vàng, Bạc …, ghi rõ môn ñọat giải, kỳ thi cấp tỉnh hoặc
Olympic quốc tế, khu vực, năm dự thi.
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