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UBND TỈNH NINH THUẬN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      

Số:     /SGDĐT-KHTC  Ninh Thuận, ngày    tháng  3 năm 2022 

 

V/v trả lời chế độ chính sách đối với 

học sinh là người khuyết tật. 

 

 

 

Kính gửi: Trường THPT Tháp Chàm. 

Tiếp nhận văn bản số 06/CV -THPTTC ngày 24/02/2022 của Trường Trung 

học phổ thông Tháp Chàm về việc trả lời chế độ chính sách đối với học sinh là người 

khuyết tật; Sở Giáo dục và Đào tạo có ý kiến như sau: 

Chế độ chính sách đối với học sinh là người khuyết tật tại các cơ sở giáo 

dục hiện nay được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-

BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/2013 của liên Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Lao động 

Thương binh và Xã hội, Tài chính về Quy định chính sách về giáo giáo dục đối 

với người khuyết tật (sau đây gọi tắt là Thông tư số 42/2013/TTLT-BGDĐT-

BLĐTBXH-BTC); theo đó, những quy định cụ thể như sau: 

Ngoài chính sách ưu tiên về miễn giảm học phí (theo Nghị định số 

86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015, hiện nay đã được thay thế bởi Nghị 

định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021) thì người khuyết tật đang học 

tập tại cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục 

thường xuyên, trường chuyên biệt, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập 

được hưởng các chế độ sau: 

1. Người khuyết tật thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đi học tại các cơ sở giáo 

dục được hưởng học bổng mỗi tháng bằng 80% mức lương cơ sở theo quy định 

của Chính phủ  (9 tháng/năm học). 

2. Người khuyết tật thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo đang học tại các cơ 

sở giáo dục được hỗ trợ kinh phí để mua sắm phương tiện, đồ dùng học tập với 

mức 1.000.000 đồng/người/năm học1. 

3. Nguồn kinh phí thực hiện: Dự toán được giao hàng năm của đơn vị. 

Đề nghị Trường Trung học Phổ thông Tháp Chàm căn cứ các quy định tại 

Thông tư số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC để giải quyết các chế độ 

chính sách cho học sinh khuyết tật đang học tại trường theo đúng quy định. 

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo cho đơn vị biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận KT.GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Phòng GDĐT các huyện, thành phố; 

- Các đơn vị công lập trực thuộc Sở; 

- GĐ, PGĐ sở; 

- Cổng thông tin điện tử của ngành giáo dục 

và đào tạo; 

- Lưu: VT, KHTC(BTT,NTQ,NVP,NTHV). 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Lê Bá Phương 

                                             

1 Người khuyết tật thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ phương tiện, đồ dùng học tập mà cùng một lúc được hưởng 

nhiều chính sách hỗ trợ phương tiện, đồ dùng học tập khác nhau thì chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ cao nhất. 
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