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CÔNG BÁO/Số 81+82/Ngày 06-8-2017

1. ðối tượng áp dụng:
a) Trẻ em học mầm non, học sinh, sinh viên ñang theo học tại các cơ sở giáo
dục công lập (trừ các trường trung cấp, cao ñẳng, ñại học thuộc ngành dọc và Trường
ðại học Bà Rịa-Vũng Tàu).
b) Các cơ sở giáo dục công lập trên ñịa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
2. Mức thu học phí:
Thực hiện theo Phụ lục 01 ñính kèm theo Nghị quyết này.
ðiều 2. Bổ sung ñối tượng miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập của tỉnh
Bà Rịa-Vũng Tàu.
1. Bổ sung 10 ñối tượng ñược miễn học phí.
2. Bổ sung 02 ñối tượng ñược giảm 50% học phí.
3. Bổ sung 05 ñối tượng ñược hỗ trợ chi phí học tập.
(Kèm theo Phụ lục 02)
ðiều 3. ðiều khoản thi hành:
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân và ñại
biều Hội ñồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
3. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 49/2016/NQ-HðND ngày 04 tháng 8
năm 2016 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Quy ñịnh về cơ chế thu, quản lý học phí ñối
với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm
học phí, hỗ trợ chi phí học tập năm học 2016-2017 trên ñịa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng
Tàu.
Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khóa VI,
Kỳ họp thứ Năm thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 23
tháng 7 năm 2017./.
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