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QUYẾT  ĐỊNH 

Về việc Ban hành Quy chế xét cấp học bổng từ Qũy Khuyến học 

“Tiếp bước cho em đến trường” của tỉnh 

 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO CUỘC VẬN ĐỘNG 

TIẾP BƯỚC CHO EM ĐẾN TRƯỜNG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2023 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Tiếp bước cho 

em đến trường" tỉnh; 

Theo đề nghị của Hội Khuyến học tỉnh tại Công văn số 102-CV/KHBT 

ngày 10 tháng 02 năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xét cấp học bổng từ 

Qũy Khuyến học “Tiếp bước cho em đến trường” của tỉnh. 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.  

  Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, 

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, các thành viên Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Tiếp 

bước cho em đến trường" tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:                                                                                    
 

- Như điều 3;   

- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Minh);                                                                                              

- Lưu: VT, KGVXNV. Trâm 

 

TRƯỞNG BAN
 

 

 

 
 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Nguyễn Minh 
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UBND TỈNH BÌNH THUẬN  
BAN CHỈ ĐẠO CUỘC VẬN ĐỘNG 

TIẾP BƯỚC CHO EM ĐẾN TRƯỜNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    

QUY CHẾ 

XÉT, CẤP HỌC BỔNG TỪ QUỸ KHUYẾN HỌC   

“TIẾP BƯỚC CHO EM  ĐẾN TRƯỜNG” 

(Kèm theo Quyết định số   347   /QĐ-BCĐ ngày  24  /02/2023 

của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh) 
 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Mục đích, ý nghĩa 

Học bổng tiếp bước cho em đến trường do Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Tiếp 

bước cho em đến trường” và Hội Khuyến học tỉnh, huyện, thị xã, thành phố; xã, 

phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ban Chỉ đạo và Hội Khuyến học các cấp) 

cấp cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học trong tỉnh nhằm mục đích: 

 - Trước mắt giúp học sinh, sinh viên thuộc những gia đình nghèo, cận 

nghèo, có  hoàn cảnh khó khăn được đi học và học tập đạt kết quả tốt. 

 - Về lâu dài, giúp cho các em học thành tài, có nghề nghiệp, có công ăn, 

việc làm ổn định để nuôi sống bản thân, giúp đỡ gia đình, cải thiện cuộc sống gia 

đình, góp phần nâng cao dân trí, xóa nghèo bền vững. Đối với những học sinh có 

tài năng, giúp các em phát triển tài năng trở thành người hữu ích cho xã hội. 

Điều 2. Phạm vi áp dụng 

Quy chế này quy định về mức học bổng, điều kiện, đối tượng, trình tự thủ tục 

xét cấp học bổng từ Quỹ Khuyến học “Tiếp bước cho em đến trường”, được áp 

dụng cho Ban Chỉ đạo và Hội Khuyến học các cấp thực hiện trong tỉnh.  

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện 

1. Học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” do Ban Chỉ đạo xét, cấp trên cơ 

sở nguồn Quỹ Khuyến học “Tiếp bước cho em đến trường” (sau đây gọi tắt là Quỹ 

khuyến học) được vận động hàng năm ở mỗi cấp. 

2. Quỹ khuyến học các cấp chịu trách nhiệm cấp học bổng cho học sinh, sinh 

viên sau khi có quyết định của Ban Chỉ đạo cùng cấp. 

3. Học sinh, sinh viên nhận học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” được 

Ban Chỉ đạo các cấp giao cho Hội Khuyến học cùng cấp phối hợp với Ban Giám 

hiệu nhà trường nơi học sinh, sinh viên đang học theo dõi, quản lý chặt chẽ kết quả 
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học tập, rèn luyện đạo đức, sử dụng học bổng hàng năm. 

Chương II 

CƠ QUAN CẤP HỌC BỔNG, MỨC HỌC BỔNG, ĐỐI TƯỢNG,  

ĐIỀU KIỆN XÉT CẤP HỌC BỔNG  

Điều 4. Cơ quan cấp học bổng, mức cấp 

1. Ban Chỉ đạo tỉnh cấp học bổng cho đối tượng là học sinh trung học phổ 

thông, sinh viên. Mức cấp cho đối tượng học sinh trung học phổ thông là 04 

triệu đồng/suất; sinh viên có học lực khá 07 triệu đồng/suất; sinh viên có học 

lực giỏi 10 triệu đồng/suất; sinh viên có học lực xuất sắc 12 triệu đồng/suất. 

Cấp một lần vào đầu năm học.  

2. Ban Chỉ đạo cấp huyện và cấp xã cấp học bổng cho đối tượng là học 

sinh Tiểu học, THCS, THPT và sinh viên. Mức cấp từ 01 đến 02 triệu đồng/suất. 

Cấp một lần vào đầu năm học.  

3. Hội Khuyến học các cấp, cấp các loại học bổng bằng tiền hoặc hiện vật 

do các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tài trợ có địa chỉ cụ thể. Số lượng 

học bổng, mức học bổng tùy theo khả năng và yêu cầu của nhà tài trợ.  

4. Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận phối hợp cấp học bổng “Tiếp 

bước đến trường” từ Quỹ Khuyến học tỉnh, theo chương trình của Đài để tuyên 

truyền về cuộc vận động. Số lượng suất cấp, mức cấp do Đài thống nhất với 

Ban Chỉ đạo tỉnh. 

5. Giá trị các loại học bổng nói trên do Ban Chỉ đạo các cấp quyết định 

hàng năm tùy theo khả năng nguồn Quỹ khuyến học và tình hình học phí thực 

tế. 

Điều 5. Đối tượng được xét cấp học bổng  

Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, thường trú tại tỉnh Bình Thuận, 

đang theo học tại các trường học ở trong hoặc ngoài tỉnh hoặc các cơ sở đào tạo 

nghề được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật; thuộc một trong 

các đối tượng sau đây thì được xét, cấp học bổng: 

1. Học sinh, sinh viên là thành viên của hộ gia đình thuộc hộ nghèo, cận 

nghèo theo tiêu chuẩn quy định hiện hành. 

2. Học sinh, sinh viên là con gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công 

với cách mạng. 

3. Học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc mồ côi cha hay mẹ, nhưng 

người còn lại không có khả năng lao động.  
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4. Học sinh, sinh viên mà gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, 

bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học có xác nhận của 

xã, phường, thị trấn nơi cư trú. 

Điều 6. Điều kiện xét cấp học bổng 

Để được xét cấp học bổng, học sinh, sinh viên phải bảo đảm có đủ các điều 

kiện sau đây: 

1. Có tinh thần hiếu học, có ý chí vươn lên trong học tập.  

2. Có học lực khá, giỏi, hạnh kiểm tốt (riêng sinh viên có hạnh kiểm khá, 

tốt); có xác nhận của nhà trường nơi học sinh, sinh viên đang học vào cuối năm 

học. Trường hợp học lực trung bình, nhưng gia đình có hoàn cảnh quá khó khăn 

thì tùy trường hợp cụ thể, có thể xét cấp học bổng của Hội Khuyến học.  

 3. Có đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 8 của Quy chế này.  

 Điều 7. Trường hợp không được tiếp tục xét cấp học bổng  

1. Học sinh, sinh viên tuy thuộc diện đối tượng ở Điều 5 nêu trên, nhưng 

lưu ban, bỏ học, vướng tệ nạn xã hội, hạnh kiểm yếu thì không được tiếp tục xét 

cấp học bổng. 

2. Học sinh, sinh viên đã được nhận học bổng, nhưng cuối học kỳ có học 

lực không đạt loại khá, giỏi hoặc hạnh kiểm yếu thì học kỳ sau không được tiếp 

tục xét cấp học bổng. 

3. Học sinh, sinh viên đã được các tổ chức, cá nhân nhận tài trợ lâu dài; gia 

đình đã được công nhận thoát nghèo hoặc đã thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn. 

Chương III 

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, PHƯƠNG THỨC CẤP HỌC BỔNG 

Điều 8. Thủ tục hồ sơ xét cấp học bổng 

Học sinh, sinh viên thuộc đối tượng quy định tại Điều 5 của Quy chế này,  

khi được xét, đề nghị cấp học bổng phải có hồ sơ gồm các giấy tờ sau đây:  

1. Đơn xin cấp học bổng của học sinh, sinh viên có cam kết của phụ huynh 

hoặc người nuôi dưỡng (theo mẫu). 

2. Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc xác nhận của Phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội đối với hộ cận nghèo hoặc xác nhận của UBND cấp xã về hoàn 

cảnh gia đình. 

3. Giấy xác nhận về học lực và hạnh kiểm của nhà trường nơi đang theo học. 

 4. Biên bản họp xét, đề nghị cấp học bổng của Ban Chỉ đạo cấp xã (nếu đề 

nghị cấp huyện), cấp huyện (nếu đề nghị cấp tỉnh). 
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 5. Công văn đề nghị của Ban Chỉ đạo cấp xã, cấp huyện. 

6. Danh sách học sinh, sinh viên được đề nghị cấp học bổng (theo mẫu) có 

xác nhận của Ban Chỉ đạo cấp xã, cấp huyện. 

Điều 9. Lập danh sách và công khai danh sách được cấp học bổng 

 Căn cứ chỉ tiêu số lượng học sinh, sinh viên được cấp học bổng hàng năm 

theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Hội Khuyến học 

cùng cấp (cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo) chịu trách nhiệm: 

 1. Nắm chắc danh sách học sinh, sinh viên đã được nhận học bổng năm 

trước về học lực, hạnh kiểm để xác định số học sinh, sinh viên được cấp học 

bổng trong năm kế hoạch.  

 2. Lập danh sách học sinh, sinh viên được cấp học bổng trong năm học 

mới. Danh sách này gồm số học sinh, sinh viên năm học cũ đủ điều kiện được 

cấp lại học bổng trong năm học mới và số học sinh, sinh viên được chọn bổ sung 

thêm trong năm học mới.  

 3. Sau khi có Quyết định của Ban Chỉ đạo các cấp về việc cấp học bổng, 

danh sách học sinh, sinh viên được nhận học bổng trong năm được niêm yết công 

khai tại xã, phường, thị trấn nơi cư trú và tại Trường học nơi học sinh, sinh viên 

đang theo học. 

 Điều 10. Tổ chức xét chọn 

 1. Ở cấp xã: Ban Chỉ đạo cấp xã giao cho Hội Khuyến học chủ trì phối hợp 

với Ban Giám hiệu nhà trường, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ban Điều hành thôn, khu 

phố, Ban công tác Mặt trận lựa chọn, tổ chức xét, thống nhất danh sách đề nghị 

cấp học bổng cho học sinh, sinh viên.  

 Ban Chỉ đạo cấp xã quyết định danh sách học bổng do xã (phường, thị 

trấn) cấp và danh sách đề nghị Ban Chỉ đạo cấp huyện, cấp tỉnh xét cấp; đồng 

thời gửi danh sách kèm theo hồ sơ về Ban Chỉ đạo cấp huyện để xét.  

2. Ở cấp huyện: Ban Chỉ đạo cấp huyện giao cho Hội Khuyến học huyện 

chủ trì phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 

Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội xét duyệt 

hồ sơ danh sách cấp học bổng ở cấp huyện và đề nghị danh sách do cấp tỉnh cấp.  

Ban Chỉ đạo cấp huyện quyết định cấp học bổng ở cấp mình, đồng thời gửi 

danh sách kèm theo hồ sơ đề nghị học bổng do Ban Chỉ đạo của tỉnh xét cấp. 

 3. Ở cấp tỉnh: Ban Chỉ đạo của tỉnh giao Hội Khuyến học tỉnh chủ trì phối 

hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh 

xét chọn và trình Ban Chỉ đạo tỉnh quyết định danh sách cấp học bổng ở cấp tỉnh. 
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 Điều 11. Thời gian thực hiện 

 1. Vào tháng 7 hàng năm, Hội Khuyến học các cấp phối hợp với nhà 

trường và chính quyền địa phương nơi có học sinh được nhận học bổng nắm kết 

quả học tập của học sinh được học bổng năm học đã qua. Qua đó để xác định: 

 a) Số học sinh, sinh viên không đạt chuẩn học lực, hạnh kiểm để đưa ra 

khỏi danh sách cấp học bổng năm học tới. 

 b) Số học sinh đủ tiêu chuẩn về học lực và hạnh kiểm để được cấp học 

bổng năm học tới.   

 c) Dự kiến bổ sung số được cấp học bổng cho năm học tới theo đủ chỉ tiêu 

phân bổ trong năm. 

 2. Tháng 9 hàng năm, tổ chức xét chọn và đề nghị Ban Chỉ đạo cuộc vận 

động phê duyệt danh sách học sinh được cấp học bổng năm học mới. 

 3. Đầu tháng 10 hàng năm tổ chức trao học bổng năm học mới. 

Chương IV 

PHỐI HỢP GIỮA BAN CHỈ ĐẠO VỚI CÁC NHÀ TÀI TRỢ TRONG XÉT, 

CẤP HỌC BỔNG  “TIẾP BƯỚC CHO EM ĐẾN TRƯỜNG” 

 Điều 12. Phối hợp xét, cấp học bổng giữa Ban Chỉ đạo với các tổ chức, 

cá nhân khác  

 a) Đối với các tổ chức, cá nhân có yêu cầu được tài trợ học bổng trực tiếp 

cho học sinh, sinh viên, Ban Chỉ đạo các cấp phối hợp với nhà tài trợ xét chọn 

đối tượng và tổ chức cho nhà tài trợ trực tiếp trao học bổng cho học sinh, sinh 

viên. 

b) Đối tượng được xét cấp học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” từ 

nguồn tài trợ trực tiếp của các tổ chức, cá nhân phải bảo đảm một trong những 

điều kiện theo quy định tại Điều 5 và có đủ Hồ sơ, thủ tục theo quy định tại Điều 

8 của Quy chế này. 

Chương V 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 Điều 13. Ban Chỉ đạo các cấp có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.   

 Điều 14. Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề phát sinh cần sửa 

đổi, bổ sung, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh trình Trưởng ban Ban Chỉ 

đạo tỉnh xem xét, quyết định./.          
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