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Người ký:   Nguyễn Xuân Phúc 

Cơ quan ban hành:  Chính phủ 

Phân loại:    Nghị định 

NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ ĐỊNH 

Chương 1. Những quy định chung 

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định, chi tiết một số điều của Luật Giáo dục, bao gồm: Thời gian nghỉ hè 

của nhà giáo; phong tặng danh hiệu Tiến sĩ danh dự, Giáo sư danh dự; chuyển đổi nhà trẻ, 

trường mẫu giáo, trường mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông tư thục sang nhà trẻ, trường 

mẫu giáo, trường mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận; 

học bổng khuyến khích học tập; học bổng chính sách và miễn, giảm giá vé dịch vụ công 

cộng cho học sinh, sinh viên. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Nghị định này áp dụng đối với: 

4. Đại học, trường đại học, học viện (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục đại học). 

Điều 3. Thời gian nghỉ hè của nhà giáo 

1. Thời gian nghỉ hè của nhà giáo: 

c) Thời gian nghỉ hè hàng năm của giảng viên cơ sở giáo dục đại học được thực hiện theo 

quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục đại học; 

2. Ngoài thời gian nghỉ hè theo quy định tại khoản 1 Điều này, giáo viên, giảng viên được 

nghỉ lễ, tết và các ngày nghỉ khác theo quy định của Bộ luật Lao động. 

Chương 2 

Phong tặng danh hiệu Tiến sĩ danh dự, Giáo sư danh dự 

Điều 4. Phong tặng danh hiệu Tiến sĩ danh dự 

1. Đối tượng được phong tặng: 

a) Nhà giáo, nhà khoa học; 

b) Nhà hoạt động chính trị, xã hội. 

2. Điều kiện được phong tặng: 

a) Là người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc người nước ngoài có nhiều thành tích đóng 

góp cho sự nghiệp giáo dục và khoa học của Việt Nam, được một cơ sở giáo dục đại học đào 
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tạo trình độ tiến sĩ của Việt Nam đồng ý phong tặng đối với đối tượng quy định tại điểm a 

khoản 1 Điều này; 

b) Là người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc người nước ngoài có nhiều thành tích 

đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và khoa học của Việt Nam, có uy tín quốc tế, có nhiều 

thành tích, công lao đóng góp cho tình hữu nghị, cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt 

Nam và được một cơ sở giáo dục đại học đào tạo trình độ tiến sĩ của Việt Nam đồng ý phong 

tặng đối với đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều này. 

3. Quy trình phong tặng: 

a) Cơ sở giáo dục đại học tổ chức họp hội đồng khoa học và đào tạo để xem xét việc phong 

tặng bảo đảm đúng đối tượng, điều kiện.  

b) Căn cứ quyết nghị của hội đồng khoa học và đào tạo, hiệu trưởng, giám đốc cơ sở giáo 

dục đại học trình hội đồng trường xem xét, thông qua. Trên cơ sở nghị quyết của hội đồng 

trường, hiệu trưởng, giám đốc ra quyết định phong tặng và tổ chức lễ trao tặng danh hiệu; 

c) Trong trường hợp cần thiết, hiệu trưởng, giám đốc cơ sở giáo dục đại học có văn bản đề 

nghị Bộ Ngoại giao, Bộ Công an hoặc Cơ quan đại diện của nước có người được đề nghị 

phong tặng có ý kiến việc không vi phạm pháp luật của Việt Nam, pháp luật của nước sở tại 

và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 

4. Cơ sở giáo dục đại học đào tạo trình độ tiến sĩ thiết kế, in phôi, cấp phát và quản lý bằng 

Tiến sĩ danh dự. Bằng Tiến sĩ danh dự phải ghi rõ danh hiệu “Tiến sĩ danh dự”, không ghi 

“học vị Tiến sĩ” và không ghi ngành đào tạo; công khai thông tin của người được phong tặng 

trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học và gửi quyết định phong tặng về Bộ 

Giáo dục và Đào tạo sau mỗi lần phong tặng. 

Điều 5. Phong tặng danh hiệu Giáo sư danh dự 

1. Đối tượng được phong tặng: 

a) Nhà giáo, nhà khoa học; 

b) Nhà hoạt động chính trị, xã hội. 

2. Điều kiện được phong tặng: 

a) Đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định này; 

b) Có bằng tiến sĩ. 

3. Quy trình phong tặng thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định này. 

4. Quyết định phong tặng danh hiệu Giáo sư danh dự phải ghi rõ danh hiệu “Giáo sư danh 

dự”. Cơ sở giáo dục đại học công khai thông tin của người được phong tặng trên trang thông 

tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học và gửi quyết định phong tặng về Bộ Giáo dục và Đào 

tạo sau mỗi lần phong tặng. 

Chương 4 

Học bổng khuyến khích học tập, học bổng chính sách 

và miễn, giảm vé dịch vụ công cộng cho sinh viên 

 

Điều 8. Học bổng khuyến khích học tập 

1. Đối tượng xét, cấp học bổng khuyến khích học tập: 
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c) Học sinh, sinh viên đang học trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại 

học có kết quả học tập, rèn luyện từ loại khá trở lên, không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở 

lên trong kỳ xét cấp học bổng. 

3. Mức học bổng đối với đối tượng quy định tại điểm c khoản 1 Điều này: 

a) Học bổng loại khá: Mức học bổng bằng hoặc cao hơn mức trần học phí hiện hành của 

ngành, chuyên ngành, nghề mà học sinh, sinh viên đó phải đóng tại trường do hiệu trưởng 

hoặc giám đốc quy định (sau đây gọi chung là hiệu trưởng) đối với học sinh, sinh viên có 

điểm trung bình chung học tập và điểm rèn luyện đều đạt loại khá trở lên. Đối với các trường 

tư thục mức học bổng tối thiểu do hiệu trưởng quy định. 

Đối với những ngành nghề đào tạo không thu học phí thì áp dụng theo đơn giá được Nhà 

nước đặt hàng, giao nhiệm vụ hoặc đấu thầu cho nhóm ngành đào tạo của trường; 

b) Học bổng loại giỏi: Mức học bổng cao hơn loại khá do hiệu trưởng quy định đối với học 

sinh, sinh viên có điểm trung bình chung học tập đạt loại giỏi trở lên và điểm rèn luyện đạt 

loại tốt trở lên; 

c) Học bổng loại xuất sắc: Mức học bổng cao hơn loại giỏi do hiệu trưởng quy định đối với 

học sinh, sinh viên có điểm trung bình chung học tập và điểm rèn luyện đều đạt loại xuất 

sắc; 

d) Điểm trung bình chung học tập và điểm rèn luyện quy định tại các điểm a, b và c khoản 

này được xác định theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội; trong đó điểm trung bình chung học tập để xét học bổng theo quy 

định tại Nghị định này được tính từ điểm thi, kiểm tra hết môn học lần thứ nhất. 

4. Nguồn học bổng: 

b) Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học: Học bổng khuyến khích 

học tập được bố trí tối thiểu 8% nguồn thu học phí đối với trường công lập và tối thiểu 2% 

nguồn thu học phí đối với trường tư thục. 

6. Trình tự xét, cấp học bổng đối với đối tượng quy định tại điểm c khoản 1 Điều này: 

a) Hiệu trưởng căn cứ vào nguồn học bổng khuyến khích học tập xác định số lượng suất học 

bổng cho từng khóa học, ngành học. Trong trường hợp số lượng học sinh, sinh viên thuộc 

diện được xét, cấp học bổng nhiều hơn số suất học bổng thì việc xét, cấp học bổng do hiệu 

trưởng quyết định; 

b) Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, sinh viên thực hiện xét, 

cấp học bổng theo thứ tự từ loại xuất sắc trở xuống đến hết số suất học bổng đã được xác 

định; 

c) Học bổng được cấp theo từng học kỳ và cấp 10 tháng trong năm học. Đối với học sinh, 

sinh viên đào tạo theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ thì được xét, cấp học bổng 

theo số lượng mô đun hoặc tín chỉ, trong đó 15 mô đun hoặc tín chỉ được tính tương đương 

với một học kỳ. 

Học sinh, sinh viên thuộc diện hưởng học bổng chính sách, trợ cấp xã hội, chính sách ưu đãi 

thì vẫn được xét, cấp học bổng khuyến khích học tập theo quy định tại Nghị định này. 

Điều 9. Học bổng chính sách 
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1. Đối tượng: Sinh viên theo chế độ cử tuyển; học sinh trường dự bị đại học, trường phổ 

thông dân tộc nội trú; học viên cơ sở giáo dục nghề nghiệp dành cho thương binh, người 

khuyết tật. 

2. Mức hưởng: 

a) Đối với sinh viên theo chế độ cử tuyển; học sinh trường dự bị đại học, trường phổ thông 

dân tộc nội trú; học viên cơ sở giáo dục nghề nghiệp dành cho thương binh, người khuyết 

tật: Mức học bổng bằng 80% mức lương cơ sở/tháng; 

b) Đối với học viên là thương binh thuộc hộ nghèo học trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

dành cho thương binh, người khuyết tật: Mức học bổng bằng 100% mức lương cơ sở/tháng. 

3. Nguyên tắc hưởng: 

a) Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này chỉ được hưởng chế độ học bổng chính sách một 

lần trong cả quá trình học; 

b) Trường hợp học sinh, sinh viên, học viên thuộc đối tượng được hưởng nhiều chính sách 

cùng lúc thì chỉ được hưởng một chính sách cao nhất hoặc học đồng thời nhiều ngành, nhiều 

cơ sở giáo dục thì chỉ được hưởng chính sách ở một ngành tại một cơ sở giáo dục; 

c) Học sinh, sinh viên, học viên là đối tượng được hưởng chính sách theo quy định tại Điều 

này nhưng thuộc đối tượng được hưởng chính sách trợ cấp ưu đãi, trợ cấp xã hội, học bổng 

khuyến khích học tập thì vẫn được hưởng các chính sách này theo quy định; 

d) Học sinh, sinh viên, học viên bị kỷ luật buộc thôi học hoặc bị đình chỉ học tập thì không 

được hưởng các chính sách quy định tại Điều này kể từ thời điểm quyết định kỷ luật có hiệu 

lực hoặc trong thời gian bị đình chỉ; 

đ) Học bổng chính sách được cấp đủ 12 tháng/năm, số năm học được hưởng chính sách 

không được vượt quá số năm hoặc số học kỳ tối đa để hoàn thành chương trình đào tạo 

tương ứng với các ngành học theo quy định. Riêng đối với năm học cuối được hưởng theo số 

tháng thực học. 

e) Đối với các chương trình đào tạo theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ thì học 

bổng chính sách được cấp theo thời gian đào tạo quy đổi nhưng không vượt quá thời gian 

đào tạo của ngành, nghề và trình độ đào tạo tương đương đối với chương trình đào tạo theo 

niên chế, được tính bằng công thức dưới đây: 

Học bổng chính 

sách theo mô đun, 

tín chỉ trong khoảng 

thời gian xác định 

để tính học bổng 

chính sách 

= 

Tổng số học bổng 

chính sách của 

chương trình đào tạo 

theo niên chế 

x 

Số mô đun, tín chỉ học 

trong khoảng thời gian 

xác định để tính học 

bổng chính sách 

Tổng số mô đun, tín chỉ 

 

Trong đó: 

Tổng số học bổng 

chính sách của 

chương trình đào tạo 

theo niên chế 

= 

Mức học bổng chính 

sách 01 tháng của 01 

học sinh, sinh viên 

của chương trình đào 

x 

Số tháng học của cả khóa 

học của chương trình đào 

tạo theo niên chế 



5 

 

Phòng Thanh tra – Pháp chế 

 

 

tạo theo niên chế 

g) Không áp dụng học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học văn bằng hai, đào tạo 

theo địa chỉ, hình thức đào tạo từ xa, liên kết đào tạo và vừa làm vừa học. 

4. Hồ sơ hưởng chính sách: 

a) Đối với sinh viên theo chế độ cử tuyển: Bản cam kết của sinh viên, có xác nhận của nhà 

trường nơi đang theo học (Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này); 

b) Đối với học sinh trường dự bị đại học, trường phổ thông dân tộc nội trú: Bản sao được 

cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để 

đối chiếu giấy khai sinh; giấy báo trúng tuyển; 

c) Đối với học viên cơ sở giáo dục nghề nghiệp dành cho thương binh, người khuyết tật: 

Đơn đề nghị (Mẫu số 02 và Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này); bản 

sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản 

chính để đối chiếu giấy khai sinh; bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ 

bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu giấy xác nhận khuyết tật do Ủy ban 

nhân dân xã, phường, thị trấn cấp đối với học viên là người khuyết tật; trường hợp học viên 

chưa có giấy xác nhận khuyết tật thì bổ sung bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được 

chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu quyết định của Ủy 

ban nhân dân cấp huyện về việc trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật; bản sao được cấp từ 

sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu 

thẻ thương binh đối với học viên là thương binh. 

5. Trình tự xét, cấp học bổng: 

a) Đối với sinh viên theo chế độ cử tuyển: 

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhập học, sinh viên nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường 

bưu điện hoặc nộp trực tuyến theo quy định về Sở Nội vụ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú 

đối với sinh viên trường đại học, trường cao đẳng sư phạm hoặc Sở lao động - Thương binh 

và Xã hội nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với sinh viên trường cao đẳng trừ sinh viên 

trường cao đẳng sư phạm. Mỗi sinh viên chỉ nộp một bộ hồ sơ một lần để đề nghị cấp học 

bổng trong cả thời gian học tại cơ sở giáo dục; 

- Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, lập danh 

sách, dự toán nhu cầu kinh phí (Mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này) và 

thực hiện việc chi trả học bổng chính sách cho sinh viên theo quy định. Trường hợp hồ sơ 

không bảo đảm đúng quy định, Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách 

nhiệm thông báo cho người học trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ 

sơ; 

- Sinh viên nhận học bổng chính sách trực tiếp tại Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội hoặc thông qua tài khoản ngân hàng của sinh viên theo định kỳ xét, cấp học bổng. 

c) Đối với học viên cơ sở giáo dục nghề nghiệp dành cho thương binh, người khuyết tật: 

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhập học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thông báo cho 

học viên về chế độ học bổng chính sách, thời gian nộp hồ sơ và hướng dẫn học viên nộp hồ 

sơ theo quy định. Mỗi học viên chỉ phải nộp một bộ hồ sơ một lần để đề nghị cấp học bổng 

trong cả thời gian học tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp; 
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- Đối với học viên cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập: Hiệu trưởng cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp công lập tổ chức thẩm định hồ sơ, tổng hợp, lập danh sách và dự toán kinh phí thực 

hiện chế độ hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên (Mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo 

Nghị định này) trình cơ quan quản lý trực tiếp phê duyệt, tổng hợp gửi cơ quan tài chính 

trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp hồ sơ không bảo đảm đúng quy định, cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp công lập có trách nhiệm thông báo cho người học trong thời hạn 05 

ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ; 

- Trường hợp học viên không nộp đủ hồ sơ theo quy định thì chỉ được chi trả học bổng chính 

sách tính từ ngày cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

nhận đủ hồ sơ theo quy định và không được truy lĩnh học bổng chính sách đối với thời gian 

đã học từ trước thời điểm học viên nộp đủ hồ sơ theo quy định. 

6. Kinh phí thực hiện học bổng chính sách: 

a) Kinh phí thực hiện học bổng chính sách quy định tại Nghị định này được cân đối trong dự 

toán chi ngân sách nhà nước của lĩnh vực giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp hằng 

năm theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước; 

b) Ngân sách trung ương bảo đảm kinh phí thực hiện chế độ học bổng chính sách đối với 

học sinh, sinh viên đang theo học tại các trường dự bị đại học, trường phổ thông dân tộc nội 

trú thuộc các bộ, ngành trung ương quản lý; 

c) Ngân sách địa phương bảo đảm kinh phí thực hiện chế độ học bổng chính sách đối với 

học sinh, sinh viên theo chế độ cử tuyển không phân biệt cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở 

giáo dục đại học nơi học sinh, sinh viên đang theo học thuộc các bộ, ngành trung ương hoặc 

do địa phương quản lý; kinh phí thực hiện chế độ học bổng chính sách đối với học viên là 

thương binh, người khuyết tật trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp dành cho thương binh, 

người khuyết tật thuộc địa phương quản lý, học sinh các trường dự bị đại học thuộc địa 

phương quản lý; 

d) Kinh phí thực hiện chế độ học bổng chính sách đối với học sinh trường phổ thông dân tộc 

nội trú thuộc địa phương quản lý do ngân sách địa phương bảo đảm. Ngân sách trung ương 

hỗ trợ theo nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương 

thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Thủ tướng Chính phủ quyết định. 

7. Phương thức chi trả học bổng chính sách: 

 a) Đối với sinh viên theo chế độ cử tuyển: Căn cứ vào dự toán kinh phí sự nghiệp giáo dục 

đã được thông báo, Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo thẩm quyền thực 

hiện việc quản lý kinh phí, tổ chức cấp học bổng chính sách đối với sinh viên thuộc diện 

được hưởng học bổng chính sách theo quy định. 

Căn cứ điều kiện cụ thể của từng địa phương và điều kiện của cơ sở giáo dục có sinh viên 

thuộc diện được hưởng học bổng chính sách, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan được 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền chủ động lựa chọn hình thức chuyển tiền theo một trong 

các phương thức: Trực tiếp chuyển kinh phí cho các cơ sở giáo dục theo hợp đồng, cấp tiền 

mặt trực tiếp cho gia đình người học hoặc cho người học, chuyển qua tài khoản hoặc các 

hình thức chuyển tiền hợp pháp khác (nếu có) cho người học. 

c) Đối với học viên cơ sở giáo dục nghề nghiệp dành cho thương binh, người khuyết tật: 
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- Đối với học viên cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập: Cơ sở giáo dục nơi học viên đang 

theo học chịu trách nhiệm quản lý, tổ chức thực hiện chi trả học bổng chính sách trực tiếp 

bằng tiền mặt cho học viên; 

8. Thời gian cấp học bổng chính sách: Học bổng chính sách được cấp hai lần trong năm học, 

mỗi lần cấp 06 tháng, lần thứ nhất cấp vào tháng 10, lần thứ hai cấp vào tháng 3. Trường 

hợp học sinh, sinh viên, học viên chưa nhận được học bổng chính sách theo thời hạn quy 

định thì được truy lĩnh trong kỳ cấp học bổng tiếp theo. 

9. Sinh viên theo chế độ cử tuyển tự thôi học hoặc bị kỷ luật buộc thôi học thì phải bồi hoàn 

toàn bộ số tiền học bổng đã nhận cho cơ quan cấp học bổng, trừ các trường hợp tự thôi học 

do bất khả kháng. 

10. Việc lập dự toán, phân bổ kinh phí, thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà 

nước và các văn bản có liên quan. 

11. Quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí: 

a) Việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách 

nhà nước, các văn bản hướng dẫn thực hiện và mục lục ngân sách nhà nước hiện hành; 

b) Hằng năm, các bộ, ngành, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm 

tổng hợp và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài 

chính kết quả thực hiện việc cấp kinh phí cho học sinh, sinh viên vào thời điểm kết thúc năm 

học. 

Điều 10. Miễn, giảm giá vé dịch vụ công cộng cho học sinh, sinh viên 

1. Đối với dịch vụ công cộng về giao thông: 

a) Học sinh, sinh viên được giảm giá vé tàu hỏa, xe ô tô buýt; 

b) Đơn vị tham gia vận tải công cộng phát hành vé giảm giá cho học sinh, sinh viên khi học 

sinh, sinh viên xuất trình thẻ học sinh, sinh viên. 

2. Đối với dịch vụ công cộng về giải trí, tham quan viện bảo tàng, di tích lịch sử, công trình 

văn hóa: 

a) Học sinh, sinh viên được giảm giá vé dịch vụ khi trực tiếp sử dụng các dịch vụ gồm: Bảo 

tàng, di tích lịch sử, thư viện, triển lãm; 

b) Cơ sở văn hóa, giải trí phát hành vé giảm giá cho học sinh, sinh viên khi học sinh, sinh 

viên xuất trình thẻ học sinh, sinh viên. 

3. Căn cứ điều kiện cụ thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định mức miễn, giảm 

giá vé dịch vụ công cộng cho học sinh, sinh viên thuộc thẩm quyền quản lý. 

4. Học sinh, sinh viên là người khuyết tật được miễn, giảm giá vé dịch vụ công cộng về giao 

thông, giải trí, tham quan viện bảo tàng, di tích lịch sử, công trình văn hóa theo quy định tại 

Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật. 

Học sinh, sinh viên là đối tượng chính sách xã hội được miễn, giảm giá vé tàu theo quy định 

tại Nghị định số 65/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Đường sắt. 

Chương 5.Điều khoản thi hành 

Điều 11. Hiệu lực thi hành 
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1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2020. 

2. Nghị định này thay thế 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 của Chính phủ 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. 

3. Bãi bỏ Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính 

phủ về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ 

thống giáo dục quốc dân. 

Bãi bỏ các quy định về học bổng khuyến khích học tập và học bổng chính sách tại: Quyết 

định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về học 

bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập; Quyết định số 

239/1999/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ bổ sung, sửa đổi 

khoản a Điều 1 của Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 1997 của Thủ 

tướng Chính phủ về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào 

tạo công lập; Quyết định số 194/2001/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2001 của Thủ tướng 

Chính phủ về điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh 

viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập quy định tại Quyết định số 

1121/1997/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 

82/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh 

mức học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các 

trường phổ thông dân tộc nội trú và trường dự bị đại học quy định tại Quyết định số 

194/2001/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ. 

 


