
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG 

 

Số:         /ĐHPVĐ-CTHSSV 

V/v đề nghị sinh viên sư phạm  

thực hiện nghiêm túc quy định tại 

 Nghị định số 116/2020/NĐ-CP  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Quảng Ngãi, ngày       tháng 8 năm 2022 

 
Kính gửi: - Khoa Sư phạm Xã hội; 

- Khoa Sư phạm Tự nhiên; 

- Khoa Ngoại ngữ; 

- Khoa Công nghệ Thông tin. 

- Sinh viên các lớp Sư phạm. 

 

Thực hiện Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về 

quy định chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư 

phạm; Công văn số 1891/BGDĐT-GDĐH ngày 11/5/2021 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về việc hướng dẫn phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu đào tạo 

giáo viên theo nhu cầu xã hội quy định tại Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020 của Chính phủ; Công văn số 5019/BGDĐT-GDĐH ngày 03/11/2021 Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc tiếp tục hướng dẫn phương thức giao nhiệm vụ, đặt 

hàng hoặc đấu thầu đào tạo giáo viên theo nhu cầu xã hội quy định tại Nghị định số 

116/2020/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định khác có liên quan. 

Nhà trường đề nghị lãnh đạo khoa, cố vấn học tập quán triệt, phổ biến cho 

sinh viên sư phạm diện đào tạo theo nhu cầu xã hội, giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc 

đấu thầu về quyền lợi và trách nhiệm có liên quan, cụ thể như sau: 

1. Về quyền lợi 

- 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. 

- 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. Về bồi hoàn kinh phí hỗ trợ 

2.1. Đối tượng phải bồi hoàn kinh phí hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí 

sinh hoạt gồm: 

- Sinh viên sư phạm đã hưởng tiền hỗ trợ đóng học phí, chi phí sinh hoạt 

nhưng không công tác trong ngành giáo dục sau 02 năm kể từ ngày có quyết định 

công nhận tốt nghiệp. 

- Sinh viên sư phạm đã hưởng tiền hỗ trợ đóng học phí, chi phí sinh hoạt 

nhưng công tác trong ngành giáo dục không đủ thời gian theo quy định (thời gian 



công tác trong ngành giáo dục tối thiểu gấp 2 lần thời gian đào tạo tính từ ngày 

được tuyển dụng). 

- Sinh viên sư phạm được hưởng tiền hỗ trợ đóng học phí, chi phí sinh hoạt 

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. 

2.2. Đối tượng không phải bồi hoàn kinh phí hỗ trợ tiền đóng học phí và 

chi phí sinh hoạt gồm: 

- 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. 

- Sinh viên sư phạm sau khi tốt nghiệp đang công tác trong ngành giáo dục 

chưa đủ thời gian theo quy định và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều 

động bố trí công tác ngoài ngành giáo dục. 

- 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 theo quy định. 

2.3. Một số quy định khác: 

- 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. 

- Sinh viên sư phạm dừng học do ốm đau, tai nạn, học lại, lưu ban (không 

quá 01 lần) hoặc dừng học vì lý do khác không do kỷ luật hoặc tự thôi học, được 

Nhà trường xem xét cho tiếp tục học tập theo quy định thì tiếp tục được hưởng 

chính sách hỗ trợ nhưng thời gian hưởng không vượt quá thời gian tối đa hoàn 

thành chương trình đào tạo. 

Đề nghị lãnh đạo các Khoa, cố vấn học tập triển khai nghiêm túc nội dung 

công văn này đến các lớp sư phạm có sinh viên diện đào tạo theo nhu cầu xã hội, 

giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu. Thường xuyên theo dõi tình hình học tập, 

rèn luyện của sinh viên, trường hợp có sinh viên tự thôi học phải kịp thời báo cáo 

bằng văn bản cho lãnh đạo trường thông qua Phòng Công tác HSSV để tổng hợp 

báo cáo UBND tỉnh thực hiện thu hồi tiền bồi hoàn kinh phí hỗ trợ tiền đóng học 

phí, chi phí sinh hoạt theo quy định./. 

Nơi  nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Đảng ủy; 

- Hội đồng trường; 

- Hiệu trưởng; 

- Các Phó HT; 

- Phòng: ĐT, KH-TC; 

- Đoàn TN; 

- Lưu: VT, CTHSSV. 

    HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

     TS. Trần Đình Thám 
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