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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 TRƢỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VỀ HỌC BỔNG
KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN TRONG CÁC TRƢỜNG
CHUYÊN, TRƢỜNG 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/NĐCP 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.
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 trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập
đối với học sinh, sinh viên trong các trƣờng chuyên, trƣờng năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại
học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, nhƣ sau:
“3. Quỹ học bổng khuyến khích học tập đƣợc bố trí tối thiểu bằng 8% nguồn thu học phí hệ
giáo dục chính quy đối với các trƣờng công lập và tối thiểu bằng 2% nguồn thu học phí hệ giáo
dục chính quy đối với các trƣờng ngoài công lập. Đối với các trƣờng sƣ phạm và các ngành
nghề đào tạo không thu học phí thì quỹ học bổng đƣợc trích tối thiểu bằng 8% nguồn ngân sách
nhà nƣớc cấp bù học phí”.
Điều 2. Thông tƣ này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2013.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trƣởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trƣởng Vụ Công tác
học sinh, sinh viên, Thủ trƣởng 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 ƣơng, Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo,

Giám đốc đại học, học viện, Hiệu trƣởng các trƣờng đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên
nghiệp, Hiệu trƣởng các trƣờng chuyên, trƣờng năng khiếu nghệ thuật, thể dục thể thao chịu
trách nhiệm thi hành Thông tƣ này./.
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