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THÔNG BÁO 

Về việc các chế độ có liên quan đến học sinh dân tộc thiểu số 
năm học 2016-2017 

 
 

  
Căn cứ Quyết định 35/2014/QĐ-UBND ngày 12/8/2014 của UBND tỉnh 

Bình Thuận về việc quy định chế độ cho học sinh dân tộc thiểu số học nghề tại 
Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận;  

Căn cứ Quyết định 70/2015/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của UBND tỉnh 
Bình Thuận về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 
Bình Thuận năm 2016; 

Trường thông báo một số chế độ có liên quan cho đối tượng học sinh là dân 
tộc thiểu số được biết như sau: 

STT Nội dung Mức chi 

01 Miễn học phí /toàn khoá  

02 
Được bố trí ở nội trú miễn phí tại 

KTX của Trường. 

 

Định mức điện : 25KWh/tháng/học sinh 

Định mức nước: 4m3/tháng/học sinh 

 

03 
Được hỗ trợ 02 bộ quần áo đi 

học/năm học 
300.000đồng/bộ 

04 Tàu xe (nghỉ tết âm lịch và nghỉ hè) 
70.000đồng/học sinh/chuyến (4 chuyến 

trong năm) 

05 
Hỗ trợ vào dịp tết cổ truyền của 

đồng bào dân tộc thiểu số. 
50.000đồng/ học sinh 

06 

Hỗ trợ học bổng hàng tháng bằng 
80% mức lương cơ sở/học sinh 

/tháng (hưởng 12 tháng/năm học) 
để chi phí cho việc ăn và học tập 

hàng tháng. 

 

968.000đồng/học sinh/tháng. 

Trong đó: 

Tiền ăn: 27.000đồng/học sinh/ngày 

Buổi sáng: 3.000đồng/buổi 

Buổi trưa: 12.000đồng/buổi 

Buổi chiều: 12.000đồng/buổi 

 

 



7 

Chế độ thưởng: Nếu học tập và rèn 
luyện tốt, đạt kết quả từ khá trở lên 
(ở năm học trước đó) được thưởng 

một lần/năm học. 

- 400.000 đồng/học sinh nếu đạt loại khá. 

- 600.000 đồng/học sinh nếu đạt loại giỏi. 

- 800.000 đồng/học sinh nếu đạt loại xuất 
sắc. 

8 

Hỗ trợ khác: 

- Được cấp thẻ bảo hiểm y tế trong thời gian học; cấp sổ khám, chữa bệnh và tổ 
chức khám sức khỏe định kỳ; 

- Được nhà trường hỗ trợ chi phí làm hồ sơ tuyển sinh, trúng tuyển và tốt nghiệp 
theo quy định; làm thẻ học sinh; 

- Được hỗ trợ toàn bộ nguyên, vật liệu phục vụ việc thực hành trong thời gian 
học nghề (nếu có). 

Trên đây là các chế độ liên quan đến học sinh dân tộc thiểu số học nghề tại 
Trường, yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai thực hiện và phổ biến thông báo 
này đến các em học sinh dân tộc thiểu số được biết./. 

 

Nơi nhận:            
- Các đơn vị thuộc Trường (t/h); 
- Lưu: VT, TCHCQT (Thuy). 

 

HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 
 

Nguyễn Thanh Tâm 
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