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I. CƠ SỞ NGHIÊN CỨU (1)

 Kết quả học tập đang ngày càng phụ thuộc vào khả năng theo
học các lớp học thêm

 Chi phí không chính thức cho các lớp học thêm  chi phí học tập

tăng lên

 Những gia đình khá hơn chi tiêu nhiều hơn cho học phí, đặc biệt
là ở cấp tiểu học và mẫu giáo (trường tư)

 Hộ nghèo cho con học ở các trường công  chi phí thấp hơn

(miễn phí)

 Tỷ trọng chi tiêu cho giáo dục của các hộ nghèo cao hơn

 Chi tiêu giáo dục là một gánh nặng lớn đối với các hộ nghèo và
khó khăn, đặc biệt là ở các bậc học cao

 Chi phí vẫn là một rào cản lớn đối với tiếp cận giáo dục của các
hộ gia đình khó khăn và có thu nhập thấp, đặc biệt là ở các cấp
sau tiểu học

 Trợ cấp và phúc lợi cho người nghèo và người thiệt thòi đã thực
sự góp phần bảo đảm tiếp cận giáo dục
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NỘI DUNG CHÍNH NGHỊ ĐỊNH 49/2010/NĐ-CP

 Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ
chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ
thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học
2014-2015 được Thủ tướng Chính phủ ký ngày 14/5/2010

 Có hiệu lực từ 1/7/2010 và áp dụng từ 2010-2011 đến hết
2014-2015. Hướng dẫn cụ thể trong Thông tư liên tịch số
29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/11/2010

 Ngoài quy định đối với các đối tượng không phải đóng học phí
theo Điều 3, Nghị định 49 còn quy định các hình thức hỗ trợ
khác bao gồm:
 Miễn học phí

 Giảm học phí (70% hoặc 50%)

 Hỗ trợ chi phí học tập: 70.000đ/học sinh/tháng để mua sách vở và các đồ
dùng khác
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I. CƠ SỞ NGHIÊN CỨU (2)



II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU

Đánh giá cơ chế thực hiện và các hạn chế trong việc triển khai
Nghị định 49 từ năm 2010 đến 2012 nhằm cung cấp một số
khuyến nghị tới các ban ngành có liên quan, thông qua đó nâng
cao hiệu quả của chương trình đối với người dân, trực tiếp là học
sinh tại các khu vực khó khăn

Nghiên cứu sẽ giúp:

 Tạo cơ hội cho các đối tác và cơ quan ban ngành tại địa phương
đánh giá lại và phản hồi về cơ chế thực hiện của Nghị định 49

 Giúp người dân chia sẻ các thông tin và khó khăn trong quá trình
hưởng lợi từ các lợi ích của chương trình

 Xác định các vướng mắc, tồn tại trong cơ chế thực hiện Nghị
định 49

 Từ trao đổi và thảo luận về kết quả nghiên cứu trình bày tại hội
thảo chia sẻ, các bên sẽ cùng đưa ra giải pháp và cam kết cải
thiện cơ chế thực hiện Nghị định trong giai đoạn tiếp theo

5



III. PHƢƠNG PHÁP THỰC HIỆN (1)

 Nghiên cứu tài liệu thứ cấp

 Khảo sát sơ bộ với các bên liên quan

 Hội thảo tham vấn thu thập thông tin ban đầu

 Chọn mẫu

 Tập huấn cho nhóm điều tra viên

 Phỏng vấn sâu với các bên liên quan

 Khảo sát thực địa (tại 02 huyện thuộc Hòa Bình và Hà
Tĩnh)

 Xử lý và phân tích số liệu

 Tổ chức hội thảo chia sẻ kết quả báo cáo và lấy ý kiến
tham vấn các bên liên quan 6



CÔNG CỤ KHẢO SÁT CHI TIÊU CÔNG (PETS)

 Là một công cụ kiểm toán xã hội nhằm đánh giá dòng chảy của
nguồn lực tài chính công thông qua khảo sát định lượng. Các thông
tin về dòng tài chính được thu thập từ các đơn vị, đối tượng tham
gia trong toàn bộ quá trình chi tiêu công như các cơ sở dịch vụ, các
nhà cung cấp dịch vụ trực tiếp và đối tượng hưởng lợi từ dịch vụ
công

 PETS giúp các nhà hoạch định chính sách, chính quyền địa phương
và cộng đồng hiểu rõ hơn cơ chế triển khai, tính kịp thời, mức độ
phù hợp cũng như những khó khăn của cả các đơn vị thực hiện lẫn
đối tượng hưởng lợi của chính sách (thông qua bảng hỏi, nghiên cứu
tài liệu liên quan, phỏng vấn sâu)

 Được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thí điểm và khuyến nghị sử dụng để
theo dõi nguồn kinh phí từ đầu nguồn của chính phủ, qua các cơ
quan triển khai, các đơn vị cung cấp dịch vụ tới người hưởng lợi cuối
cùng
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III. PHƢƠNG PHÁP THỰC HIỆN (2)



Địa bàn

Tổng số học sinh 
đƣợc nhận hỗ trợ 

chi phí học tập 
năm 2011-2012

Số học sinh 
chọn mẫu khảo 

sát

Tổng số học sinh 
khảo sát đƣợc

Tổng cộng 5 xã & 
1 thị trấn tại Đà 
Bắc, Hòa Bình 

(tổng số 20 xã, 
thị trấn)

974 
(theo danh sách từ 

6 trường)

243

(25%)

226 học sinh của 6 
trường (23%), 370
học sinh của hơn 55 

trường trong và ngoài 
huyện

Tổng cộng 5 xã & 
1 thị trấn tại Vũ 
Quang, Hà Tĩnh 

(tổng số 12 xã, 
thị trấn)

859 
(theo danh sách từ 

xã và thị trấn)

221

(26%)

451 (53%) học sinh 
của 45 trường trong 

và ngoài huyện
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III. PHƢƠNG PHÁP THỰC HIỆN (3)



IV. CÁC PHÁT HIỆN CHÍNH (1)

 Chậm trễ trong việc chuyển tiền giữa các cấp và
giải ngân tiền mặt cho hộ gia đình

 Quy trình thủ tục phức tạp và không giống nhau giữa
các địa bàn

 Tốn kém chi phí khi làm hồ sơ xin miễn giảm học phí và
hỗ trợ chi phí học tập

 Nhiều gia đình phải đóng góp ngay khi nhận được tiền
hỗ trợ

 Hiểu biết của hộ dân về Nghị định 49 còn yếu

 Thiếu cơ chế giám sát việc thực hiện Nghị định
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CHẬM TRỄ TRONG VIỆC CHUYỂN TIỀN GIỮA CÁC CẤP VÀ

GIẢI NGÂN TIỀN MẶT CHO HỘ GIA ĐÌNH

10

IV. CÁC PHÁT HIỆN CHÍNH (2)



NHIỀU HỘ ĐÃ NỘP HỒ SƠ HIỆN VẪN CHƢA NHẬN

ĐƢỢC HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP

 Tại Hà Tĩnh, theo số liệu thu thập được, đến hết năm 2012

vẫn còn tồn đọng 1.441 bộ hồ sơ đã được nộp lên phòng

LĐTBXH nhưng chưa được xem xét giải quyết

 Đặc biệt, tại xã Đức Lĩnh còn 554 học sinh (trong đó 338 học

sinh THCS) chưa được duyệt hồ sơ hỗ trợ phí hỗ trợ chi phí

học tập cho năm học 2010-2011. Số học sinh chưa được hỗ

trợ cho năm học 2011-2012 là 71 học sinh (14 học sinh THCS)
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IV. CÁC PHÁT HIỆN CHÍNH (3)



MỘT SỐ LÝ DO CHẬM TRỄ

 Triển khai chương trình muộn

 Địa phương không được tập huấn

 Hướng dẫn biểu mẫu, hồ sơ không thống nhất nên mất
nhiều thời gian điều chỉnh, làm lại

 Các trường nộp hồ sơ muộn do phụ huynh nộp muộn

 Thời điểm chuyển tiền vào thời gian cuối năm học, và
đợt nghỉ hè

 Thiếu nhân sự
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IV. CÁC PHÁT HIỆN CHÍNH (4)



NHIỀU GIA ĐÌNH PHẢI ĐÓNG GÓP NGAY KHI NHẬN

ĐƢỢC TIỀN HỖ TRỢ

 

Một phụ huynh có hai con đang theo học ở 

trường  THCS chia sẻ: “Năm nào nhà trường 

cũng yêu cầu may đồng phục cho học sinh. 

Năm ngoái thì may quần tây áo cộc tay, áo 

khoác mỏng.  Năm nay đề nghị may tiếp áo dài 

tay và váy, áo khoác 2 lớp, giày thể thao.” Chị 

phàn nàn là may nhiều quá, gia đình muốn để 

dành khoản tiền nhận được chi cho các khoản 

khác ưu tiên hơn.  
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IV. CÁC PHÁT HIỆN CHÍNH (5)



V. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ (1)

- KẾT LUẬN

 Kinh phí chuyển giữa các cấp là khá đầy đủ

 Thời gian triển khai chương trình chậm so với quy định. Mất
nhiều thời gian cho việc hoàn thành các thủ tục hồ sơ,
chuyển tiền giữa các cấp và giải ngân tiền mặt đến hộ gia
đình

 Mức độ “quan tâm” tới hiệu quả thực sự của hỗ trợ như
một chính sách xã hội đã phần nào bị giảm bớt do triển
khai chưa đúng quy trình hướng dẫn

 Phần lớn mức hỗ trợ được các trường thu lại ngay để trang
trải các khoản thu theo chủ trương xã hội hóa giáo dục.

 Liệu các khoản thu theo chủ trương này đã thực sự cần
thiết hay ở một mức độ nào đó, liệu có hiện tượng tranh
thủ các nguồn hỗ trợ để tăng thêm các hạng mục thu đóng
góp từ phía cha mẹ học sinh? 14



 Tỷ lệ các hộ hài lòng và rất hài lòng về hỗ trợ từ Nghị định 49 là hơn
85%. Tuy nhiên xem xét trong bối cảnh thực tế: kinh phí đến muộn,
tỷ lệ tiền trực tiếp về hộ còn chưa cao, mức độ hài lòng này cũng
phần nào phản ảnh nguyên nhân thiếu thông tin và hiểu biết ở cấp
hộ để giám sát chất lượng triển khai như mong muốn

 Mục đích chính của chương trình là nhằm giúp trẻ có điều kiện để
tiếp tục đến trường và nâng cao kết quả học tập của học sinh, tuy
nhiên qua khảo sát chỉ có 15% số hộ thấy được tác dụng này của
chương trình

 29/406 trẻ thu thập thông tin đã bỏ học, trong đó có đến 13 học sinh
(45%) không tiếp tục theo học được do gia đình không có khả năng chi
trả các khoản đóng góp và các khoản khác phục vụ việc học cho con

 Tỷ lệ học sinh không có khả năng theo học tiếp lên cấp 3 cũng khá cao,
chiếm 28% tại huyện Đà Bắc

 Một số lượng khá lớn các ý kiến cho rằng hỗ trợ chỉ là một phần vì đằng
nào các hộ cũng vẫn cho con em đi học. Các ý kiến này có thể bắt nguồn
từ thực tế hỗ trợ đến muộn, sau đó hầu hết cũng nộp lại cho nhà trường
cho các chi phí xã hội hóa
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V. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ (2)

- KẾT LUẬN



V. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ (3)

- KHUYẾN NGHỊ

1. QUY TRÌNH THỦ TỤC

 Cần thực hiện đúng quy trình hướng dẫn để thể hiện rõ vai trò và chức
năng của các đơn vị thực hiện chính sách như Phòng LĐTBXH, UBND xã

 Tăng cường vai trò của UBND xã trong công tác lập dự toán và thực hiện
trực tiếp việc chi trả chế độ nhằm hạn chế việc tranh thủ các nguồn hỗ
trợ để tăng thêm các khoản thu cho trường

 Đơn giản hóa các thủ tục hồ sơ: UBND xã kết hợp chặt chẽ với nhà
trường để lập danh sách trên cơ sở tổng hợp bản kê khai số hộ khẩu của
học sinh

 Đảm bảo thời gian cấp phát theo quy định (lần 1 vào tháng 10 hoặc
tháng 11; lần 2 vào tháng 3 hoặc tháng 4) để hạn chế việc sử dụng tiền
hỗ trợ cho các mục đích khác của gia đình, đồng thời đảm bảo đáp ứng
nhu cầu hỗ trợ học tập của trẻ trong cả năm học

 Cần phải điều chỉnh phương thức thu lại ngay một số tiền cho các khoản
chi của nhà trường ở cả hai địa bàn theo chủ trương xã hội hóa giáo
dục. Điều này này đặt ra câu hỏi về chủ trương xã hội hóa giáo dục tại
địa phương
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V. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ (4)

- KHUYẾN NGHỊ

2. THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

 Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến về Nghị định 49
đến tất cả người dân qua loa truyền thanh, họp thôn, trường
học để mọi người dân đều hiểu về mục đích, ý nghĩa, các đối
tượng được hưởng cũng như các mức hỗ trợ, tránh việc “bỏ
sót” các hộ gia đình không biết thông tin nên không được
hưởng chính sách, cũng như đảm bảo việc các hộ gia đình sử
dụng tiền hỗ trợ đúng mục đích
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3. NÂNG CAO NĂNG LỰC

 Phòng Tài chính Kế hoạch, Phòng LĐTBXH cần có hướng dẫn cụ thể
xuống các trường, xã về quy trình thủ tục, kế hoạch chuyển kinh phí
giữa các cấp. Tài liệu hóa các hướng dẫn để nếu địa phương có thay
đổi nhân sự thì người thay thế vẫn có thể hoàn thành tốt vai trò của
mình

 Áp dụng các nguyên tắc quản lý lành mạnh, chuyên nghiệp trong
quá trình triển khai Nghị định 49, đơn giản nhất là bắt đầu bằng nỗ
lực minh bạch hóa tất cả các hoạt động và ghi chép các giao dịch rõ
ràng. Áp dụng quy trình cấp phiếu chi, phiếu thu đầy đủ để hộ có cơ
sở tự kiểm chứng và nắm vững thông tin từ hộ, tránh tình trạng
chuyển tiền mặt không có chữ ký hoặc chuyển tiền mặt trực tiếp cho
học sinh. Cách làm này sẽ giúp nâng cao nhận thức của phụ huynh
học sinh về chủ trương của Đảng, Nhà nước, về chính sách hỗ trợ,
về vai trò giám sát chính sách của hộ, đồng thời nâng cao ý thức sử
dụng tiền đúng mục đích
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V. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ (5)

- KHUYẾN NGHỊ



V. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ (6)

- KHUYẾN NGHỊ

4. GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁ

 Cần xây dựng cơ chế báo cáo rõ ràng, theo định kỳ

 Các cơ quan chức năng như Phòng LĐTBXH, Phòng Tài chính Kế
hoạch, Phòng GD-ĐT cần xây dựng kế hoạch đánh giá định kỳ hiệu
quả sử dụng nguồn lực ở các cấp

 Khi huyện tiến hành chuyển kinh phí hỗ trợ cho các trường, nên có
thông báo chính thức dưới hình thức bản sao (cc) cho các bên liên
quan ở cơ sở như UBND xã, HĐND xã và HĐND huyện để tăng
cường ý thức trách nhiệm và vai trò của các cơ quan này trong công
tác giám sát tại địa phương như sẽ được đề cập dưới đây

 Tăng cường vai trò của HĐND các cấp. Qua nghiên cứu này có thể
thấy HĐND có thể đóng vai trò quan trọng từ khâu thông tin (chủ
trương của chính sách, quy trình nộp hồ sơ), đến giám sát việc triển
khai như ngày dự kiến chuyển tiền hỗ trợ (được thông báo từ Phòng
Tài chính huyện), và đặc biệt là giám sát, đánh giá hiệu quả chi tiêu
tiền hỗ trợ từ hộ gia đình đến cấp trường
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