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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2007

CHỈ THỊ
Về thực hiện chế độ cho vay ưu đãi để học đại học, cao đẳng và dạy nghề
_______

Giáo dục - Đào tạo, trước hết là đào tạo bậc đại học và cao đẳng và đào tạo
nghề nghiệp với chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của xã hội có ý nghĩa rất
quyết định đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong thời
kỳ hội nhập quốc tế.
Để thực hiện nhất quán chính sách của Đảng và Nhà nước, tạo điều kiện cho
tất cả học sinh, sinh viên đã trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng,
trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề trong cả nước, nhưng có hoàn cảnh gia
đình khó khăn, có thể học cho đến khi tốt nghiệp, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:
1. Thực hiện tốt chính sách tín dụng đối với sinh viên học đại học và cao đẳng
có hoàn cảnh khó khăn, đã trúng tuyển vào đại học, cao đẳng năm học 20072008 hoặc đang học đại học, cao đẳng, như quy định tại Quyết định số
107/2006/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về tín
dụng đối với học sinh, sinh viên; bảo đảm cho các sinh viên này không phải bỏ
học vì lý do không có khả năng đóng học phí và trang trải các nhu cầu sinh
hoạt tối thiểu (ăn, ở, đi lại, tài liệu học tập).
2. Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao
động - Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội xây dựng
phương án về mức cho mỗi sinh viên vay, điều kiện và phương thức cho vay,
phương thức thanh toán sau khi đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, cần công bố
trước ngày 30 tháng 9 năm 2007.
Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường đại học, cao đẳng trong cả nước rà
soát, lập danh sách các sinh viên thuộc diện gia đình có hoàn cảnh khó khăn
có nhu cầu vay vốn, làm việc với Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện
cho vay ưu đãi theo quy định; Hiệu trưởng các trường đại học và cao đẳng
phải tạo mọi điều kiện cần thiết để tất cả học sinh đã trúng tuyển vào trường
mình học tập năm thứ nhất một cách thuận lợi, không yêu cầu phải đóng học
phí ngay trong ít nhất hai tháng đầu tiên nếu học sinh thuộc gia đình có hoàn
cảnh khó khăn, để có thời gian làm thủ tục theo quy định để đăng ký sẽ đóng
học phí từ việc vay Ngân hàng Chính sách xã hội.
3. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
chỉ đạo Ủy ban nhân dân các cấp rà soát danh sách các sinh viên đã trúng
tuyển đại học, cao đẳng năm học 2007-2008 hoặc đang học đại học, cao đẳng

mà gia đình khó khăn, có biện pháp hỗ trợ kịp thời, không để một học sinh nào
đã trúng tuyển mà phải bỏ học vì không đủ tiền tầu xe đến trường và ăn, ở
trong hai tháng đầu tiên của năm học thứ nhất.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo
các Ban, ngành và chính quyền các cấp trong tỉnh, thành phố thực hiện khẩn
trương việc xác nhận hoàn cảnh khó khăn của sinh viên theo các quy định của
Ngân hàng Chính sách xã hội liên quan đến việc cho sinh viên là người của địa
phương vay để học.
4. Ngân hàng Chính sách xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo,
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn
cụ thể về việc thực hiện chính sách tín dụng đối với sinh viên, học sinh theo
Quyết định số 107/2006/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng
Chính phủ.
5. Trên cơ sở chính sách cho vay để học quy định tại Quyết định số
107/2006/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ nói
trên, giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương
binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Ngân hàng Chính sách xã hội, Đoàn Thanh niên
Cộng sản Hồ Chí Minh xây dựng đề án cho vay để đào tạo nghề (bao gồm cả
trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề) theo nhu cầu của doanh nghiệp và xã
hội, trình Chính phủ trước ngày 31 tháng 11 năm 2007.
6. Khi chính sách học phí của Nhà nước thay đổi, giao Bộ Tài chính chủ trì
cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ngân hàng Chính sách xã hội và các Bộ, ngành
liên quan kịp thời đề xuất các thay đổi cần thiết về chế độ tín dụng đối với học
sinh, sinh viên để không một học sinh, sinh viên nào đã trúng tuyển phải bỏ học
vì không đủ tiền đóng học phí và bảo đảm cuộc sống tối thiểu.
7, Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí
đủ vốn để Ngân hàng Chính sách thực hiện cho vay đối với học sinh, sinh viên
năm học 2007-2008.
8, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc thực
hiện cho vay để học đại học và cao đẳng năm học 2007-2008 trước ngày
30/11/2007.
9, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, báo chí và các phương
tiện thông tin đại chúng khác phổ biến kịp thời Chỉ thị này đến nhân dân trong
cả nước và hỗ trợ việc triển khai thực hiện chính sách tín dụng đối với học
sinh, sinh viên một cách hiệu quả.
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc
Chính phủ, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội, Chủ tịch Uỷ
ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên
quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Chỉ thị này.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính
phủ;
- Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống
tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Website Chính
phủ, Ban điều hành 112,
Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, ,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KG (10b), Hòa 310 bản.

THỦ TƯỚNG
(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

