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Phụ lục 1
Mẫu giấy xác nhận của cơ sở giáo dục 
(Kèm theo Thông tư liên tịch số 23/2008/TTLT/BGDĐT-BLĐTBXH-BTC
ngày 28 tháng 04 năm 2008)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


GIẤY XÁC NHẬN CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC

Trường:.........................................................................................................................
Địa chỉ:.........................................................................................................................
Số điện thoại: :.............................................................................................................
Xác nhận của anh/chị (Chữ in hoa, có dấu):...............................................................
là sinh viên/học sinh năm thứ..........................Khóa học:...........................................
Giấy xác nhận này để làm căn cứ xét, cấp học bổng chính sách theo quy định hiện hành.
Trong trường hợp học sinh/sinh viên bị kỷ luật, đình chỉ học tập hoặc buộc thôi học, nhà trường sẽ gửi thông báo kịp thời về địa phương.

........, ngày .... tháng .... năm .......
HIỆU TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu)
















Phụ lục 2
Mẫu bản cam kết 
(Kèm theo Thông tư liên tịch số 23/2008/TTLT/BGDĐT-BLĐTBXH-BTC
ngày 28 tháng 04 năm 2008)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BẢN CAM KẾT

Tôi là:.........................................................................................................................
Sinh viên/học sinh lớp:...............khóa.......................khoa..........................................
Trường:.......................................................................................................................
Địa chỉ cư trú:.............................................................................................................
Số chứng minh thư nhân dân:.....................ngày cấp....................nơi cấp.................

Tôi đã nghiên cứu kỹ và xin cam kết thực hiện các nội dung được quy định tại Thông tư liên tịch số ..../200../TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTB&XH hướng dẫn thực hiện 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.

Nếu trong trường hợp phải bồi hoàn, tôi xin cam kết hoàn trả số tiền được quy định tại Thông tư liên tịch nói trên.

........, ngày .... tháng .... năm .......
Người viết cam kết
(Ký và ghi rõ họ tên)










Phụ lục 3
Mẫu báo cáo nhu cầu kinh phí 
(Kèm theo Thông tư liên tịch số 23/2008/TTLT/BGDĐT-BLĐTBXH-BTC
ngày 28 tháng 04 năm 2008)

Bộ, cơ quan trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc
TƯ:............

BÁO CÁO NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN TĂNG HỌC BỔNG CHÍNH SÁCH NĂM ......
(Dùng cho các Bộ, cơ quan trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo Bộ Tài chính)

S
T
T

NỘI DUNG
Chỉ tiêu đào tạo được giao trong năm
Số học sinh, sinh viên có mặt tại thời điểm thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu và thời điểm 01/01 năm liền kề
Số tháng thực hiện học bổng chính sách điều chỉnh của số hs/sv có mặt tại thời điểm thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu
Mức học bổng chính sách tăng thêm
Nhu cầu kinh phí tăng thêm thực hiện theo mức học bổng mới của số học sinh, sinh viên dự kiến tăng thêm đến cuối năm

Nhu cầu kinh phí thực hiện mức học bổng chính sách tăng thêm
A
B
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

TỔNG SỐ







(Chi tiết theo từng đơn vị trực thuộc)






1
Đơn vị......







- Năm thực hiện điều chỉnh





(6a)=[(2)x(3)x(4)]+(5)

- Năm sau liền kề năm thực hiện điều chỉnh





(6b)=[(1)x4Th+(2)x8Th]x(4)
2
Đơn vị......







- Năm thực hiện điều chỉnh







- Năm sau liền kề năm thực hiện điều chỉnh






3
Đơn vị......















....., ngày ..... tháng ..... năm ......
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)
(*) Trường hợp Nhà nước điều chỉnh mức lương tối thiểu dẫn đến điều chỉnh mức học bổng chính sách
      là ngày 01/01 hàng năm thì các đơn vị chỉ thực hiện báo cáo cho 01 năm theo công thức (6b)

