
UBND TINH QUANG NINH 
SO LAO DQNG-THU'NG BINH 

vA xA HOI - S TAI CHiNH 

CONG HOA xA HQI CHU NGHA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

Quáng Ninh, ngàyAl tháng 01 nám 2021 
SE:'PO  /LS-LDTBXH-TC 

HU'NG DAN 
A . . A A 

Thirc hiçn m9t so nyl dung quy d!nh  ti Ngh quyet so 310/2020/NQ-HDND 
ngày 09/12/2020 ella Hi ding nhân dan tinh v chinh sách h trçr h9c ngh 

thuc danh mile ngh khuyn khIch dào to và h trçr h9c phi hyc van hóa cho 
h9c sinh tt nghip trung h9c co' s& h9c tip len trinh d trung cap, cao däng 

trên d!a  bàn tinh Quãng Ninh, giai don 2021-2025 

Can cü Nghj quyêt s 3 10/2020/NQ-HDND ngày 09/12/2020 cüa Hi dng 
nhan dan tinh Quàng Ninh ye vic ban hành Quy djnh thrc hin chinh sách ho trçi 
h9c nghê thuc danh mvc  nghê khuyên khIch dào to và h trçl kinh phi, h9c phi 
hpc van hóa cho hçc sinh tot nghip THCS h9c tiêp len trInh d trung cap, cao 
däng trên dja bàn tinh Quâng Ninh, giai doan 202 1-2025 (sau day gçi tat là Nghj 
quyêt 310); 

Thirc hin Cong van s 8702/IJBND-VX2 ngày 18/12/2020 cüa Uy ban nhân 
dan tinh ye vic to chrc triên khai thirc hin Nghj quyêt so 31 0/20201NQ-HDND 
ngày 09/12/2020 cüa Hi dông than dan tinh Quãng Ninh; Lien So Lao dng - 
Thucing binh và Xâ hi, SO Tài chInh (sau day gi tat là Lien SO) htrOng dan triên 
khai thi:rc hin mt so ni dung ci the nhis sau: 

I. Thu tiic, h so', trInh tir thirc hin h tro': 

1. Hscvdnghjhôtrr 

a) S hxqng ho so: 01 b 

b) Thành phn h so: 

* Dôi v&i kj) hQc dcu tiên. 

- Dan d nghj h trçl (mu s 01); 

- Bàn sao cOng chirng Chi'rng minh nhãn dan hoc Can cuOc cOng dan, s h 
khâu; truOng hçip Chrng minh nhân dan hoc Can cuóc cong dan, so h khâu bj 
that lc phãi có giây xác nhn cüa TruOng Cong an cap xã. 

- Phiêu thu (biên lai) tin dóng hc phi hçc ngh& h9c phi h9c van boa. 

- Giy xác nhn kt qua hçc tp cUa h9c sinh, sinh viên. 

* Di vái nhi?ng k) hQc tiê'p theo 

- Dan d nghj h trçY (mu s 01); 

- Phiu thu (biên lai) ti&n dóng hc phi bce ngh& hçc phi hçc van hoá. 
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* Dôi vài nhimg trztàng hctp thay dói ncti & thu'&ng tr: ho so dé nghj huông 
h trcl gri phông Lao dng - TB&XH dja phrang noi mâi chuyên den (lan dâu) 
Ip lai  ho so thong tr kS'  h9c dãu tiên. 

2. Trinh ty 1h4c hiçn h trY 

- Btro'c 1: H9c sinh, sinh viên quy dlnh tai khoãn 2 Diu 1 Nghj quyêt 310 1p 
ho so dê nghj ho trV gui Phông Lao dng - Tht.rong binh và Xã hi noi cu trü chm 
nhât 30 ngày kê tü khi két thüc kS'  h9c, khóa h9c. 

- Bu*c 2: Phông Lao dng - Thuong binh và Xã hi cp huyn, trong thii han 
05 ngày lam vic kê tü ngày nhn dü ho so cüa dôi ttrqng, có trách nhim thâm djnh 
ho so, tong hp trmnh Uy ban nhân dan cap huyn ra Quyêt djnh thrc hin chInh sách 
ho trg dào tao  trong 1mb vçrc giáo dic nghe nghip (Mâu so 02). 

Truông hqp không dü diu kin htthng h trçi, phông Lao dng - Thuong binh 
và Xâ hi cap huyn có van ban trâ 1i cho dôi tuçmg biêt. 

- B.thc 3: Trong thi han  03 ngày lam vic ké tü nhn duçic Th trInh cüa 
Phông Lao dng - TB&XH cap huyn, U' ban nhân dan cap huyn xem xét, ban 
hành Quyét djnh ho trçi cho dôi tuqng (Mâu so 03). 

- Binrc 4: Trong thyi han  05 ngày lam vic k tr ngày UBND cp huyn ban 
hành Quyêt djnh ho trçl, Phông Lao dng - TB&XH cap huyn có trách nhim 
thông báo cho dOi tuçlng ducic ho trçi biét và thrc hin rut d%r toán kinh phi tai  Kho 
bac nhà nithc noi giao djch dé chi trâ tiên ho trçc cho dOi tuçlng. 

3. Thrc hin chi Ira 

3.1. Co quan tip nhn kinh phi và thirc hin chi Ira tin h trçl cho dôi tucmg: 
Phông Lao dng - Thuong binh và Xä hi cap huyn. 

3.2. Thtñ gian h trçY. 

Vic chi trà kinh phi h trq dâo tao  ducc c.p dü theo näm hoc: tôi da 10 
tháng/näm và duçic cap bü vào näm sau néu chua duqc thanh toán. 

3.3. Phuong thüc chi trá. 

Thc hin chi trã trçrc tip kinh phi h trçl dào tao tai Phông Lao dng - Thuong 
binh và Xã hi cap huyn (ho.c qua tài khoán cá nhãn) cho h9c sinh, sinh viên. 

4. BE. trI kinh phi và quylt loan kinh phi ho lr7 

- Kinh phi thirc hin chinh sách h trçl ducic Tinh can d& và giao trong dr 
toán chi ngân sách cap huyn (chi sir nghip dào tao)  hang näm cho các dja 
phuong dé thirc hin; 

- Vào thñ dim 1p dr toán ngân sách nba nuoc hang näm, phông Lao dtng - 
Thuong binh và Xã hti 1p dr toán kinh phi thirc hin ChInh sách ho trçl gui co 
quan tài chjnh cüng cap dé tong chung vão d toán chi ngãn sách hang näm cüa dja 
phuong theo quy djnh cüa Lut ngân sách nba flt(YC và các quy djnh hin hành. 

- Kinh phi chi thic hin chInh sách dugc tong hçp và quyt toán chung vâo 
kinh phi hoat dng thuông xuyén hang nãm cüa PhOng Lao dng - Thuong binh và 
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Xã hi cp huyn và duçic bach  toán Chuong 424, Tiu miic 6156 (h trçi h9c phi), 

Loai, Khoãn phü hqp quy djnh tai  Thông tu so 324/2016/TT-BTC ngày 
2 1/12/2016 cüa Bô Tài chInh. 

II. T chtrc thurc hin 

1. S& Lao dng - Thirong binh và X hi 

a) Là Co quan thuing trrc cp tinh; chü trI, phoi hcip vói cac sâ, co quan có lien 
quan hu&ig dn TJBND cáchuyn, thj xä, thãnh phô xây dmg kê hoach, dr toán kinh 
phI h trçl dào tao  trmnh d cao dãng, trung cap theo quy djnh, phOi hqp vOi Sâ Tài 
chInh hu6ng dan, kiêm tra cOng tác quân 19 và sir dung kinh phi ho trçY dào tao. 

b) Chi dao  các co s giáo dc ngh nghip, doanh nghip, các co s khác 
thuc pham vi quân 19 chU dng tham gia dào tao  trInh d cao dang, trung cap theo 
chInh sách quy djnh tai  Nghj quyêt 310. Huàng dan vic to chc thrc hin ho tr 
dào tao,  xây dung chuong trInh, to chirc dào tao trInh d cao däng, trung cap theo 
quy djnh. 

c) Kiêm tra, giám sat các co sâ giáo dic ngh nghip, doanh nghip, các cci sâ 
khác thuc pham vi quân 19 trong vic tO chirc dào tao  trInh d cao däng, trung 
cap. Kiêm tra, giám sat tinh hInh th%rc hin h trq dào tao  trInh d cao dãng, trung 
cap; hang näm tOng hqp, báo cáo UBND tinh tInh hInh thirc hin. 

d) Djnh k9 hang näm tong hqp báo cáo tInh hInh thirc hin h trçl tai  dja 

phuong. 

e) Rà soát, báo cáo U9 ban nhân dan tinh trInh Hi dng nhân dan tinh xem 
xét, diêu chinh, bô sung danh mJ1c nghê khuyên khIch dào tao  cho phü hp vOi nhu 
câu phát triên nguôn nhân 1%rc cüa tinh. 

2. S& Tài chInh 

a) Tham mixu cho Uy ban nhân dan tinh, b trI kinh phi thirc hin chinh sách 
ho trçi cho các dja phuong hang näm; 

b) Phi hp vi Lao dng - Thxong binh và Xà hOi  hithng dn, kim tra cOng 
tác 9uán 19, sir dung và thanh quyêt toán kinh phi ho trg; giãi quyêtltham mixu giái 
quyêt nhung khO khàn vuàng mac phát sinh trong triên khai thirc hin chInh sách hO 
trq (neu cO) 

3. Uy ban nhân dan cp huyn 

a) Xay dirng k hoach dào tao  và kinh phi h tr dào tao  trInh d cao d&ng, 
trung cap theo chinh sách quy djnh tai  Nghj quyêt 310 (sO luqng, danh m11c nghê 
can dào tao,  dr toán kinh phi dào tao)  hang näm theo Kê hoach phát trin kinh t 
xã hi, Kê hoach thu chi ngân sách cüa dja phuong. 

b) Clii dao CC co quan phát thanh, truyén hInh, báo, dài cüa dja phucing có 
tuyen truyên ye nhUng chInh sách ho trg h9c nghê, hurng nghip, dào tao  nghê, 
tao vic lam dôi vi ngui Lao dng. 
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c) Thông báo cong khai cho các Co sâ giáo dic ngh nghip trên dja bàn cp 
huyn v nhu câu h9c nghê cüa ngi.thi lao dng dê dàng k tham gia dào tao  nghê 
cho lao dng có nhu câu; 

d) Chi dao  Phông Lao dng - Thi.rcrng binh và Xã hi và các don vj lien quan 
th chüc trin khai thirc hin chInh sách h trq dào tao  trInh d cao dàng, trung cap 
quy djnh t?i  Nghj quyêt 310. 

e) Kim tra, giám sat tInh hInh thirc hin h trq dào tao  trInh d cao d.ng, 
trung cap quy djnh tai  Nghj quyêt 310. Djnh kS'  hang nàm,trithc ngày 25/12, tong 
hçip, báo cáo tInh hInh thirc hin, két qua, hiu qua triên khai Nghj quyêt 310, gi:ri 
Sâ Lao dng - Thiscing binh và XA hi dê tong hçp, báo cáo Uy ban nhân dan tinh. 

4. Uy ban nhân dan cp xa 

a) Phô bin chinh sách, quy djnh v chInh sách h trg dào tao  ngh các ngh 
thuc danh miic nghê khuyên khIch dào tao  cüa tinh cho toàn the ngui dan trên 
dja bàn; cung cap các thông tin ye quy hoach phát triên kinh tê - xã hi cüa dja 
phucrng, các thông tin ye nghê dào tao,  diêu kin cüa nghê h9c, dja chi fbi lam 
vic sau khi hçc; co si dü diêu kin tham gia dào tao  nghê cho lao dng dê ng1si 
Lao dng bit, t1r hra ch9n nghê hçc phü hçip; 

b) Thng ké s lao dng Co nhu cu thirc t cn h9c ngh trên dja bàn thuc 
thâm quyên quân l; nhu câu tuyên diing lao dng qua dào tao  nghê cüa các doanh 
nghip, Co si san xuat, kinh doanh, djch v'.i trên dja bàn; tuyên truyên, tu van cho 
lao dng lira chgn nghê h9c phü hçp; 

c) Chi dao,  hu&ng dn các t chirc doàn th cüa xâ, thôn tham gia vào vic 
tuyên truyén, tu van hQc nghê cho lao dng; 

d) T chüc trin khai thirc hin chInh sách h trçl dào tao  trInh d cao ding, 
trung câptheo quy djnh tai  Nghj quyêt 310. 

e) Xác nhn don dê nghj cña h9c sinh, sinh viên trong thii han  ti da 02 ngày 
lam vic kê tü ngày nhn dê nghj cUa dôi ttxgng. 

5. Trách nhim cüa co s& gião diic ngh nghip 

a) Tuyên truyn các chinh sách h trg hçc ngh; t chirc tuyn sinh, dào tao 
trInh d cao däng, trung cap theo các quy djnh ye giáo diic nghô nghip. 

b) B trI th&i gian, dja dim, tin d dào tao  1mb  hoat  phü hqp vi ngh dào tao. 

c) Thông báo kjp thci vOi PhOng Lao dông - Thucing binh và Xâ hi v 
tru&ng hçip hçc sinh, sinh viên dang dugc hiso'ng hO trçl h9c nghê nhung bj k lut 
buc thôi hçc hoc tir bô h9c và nhttng h9c sinh, sinh viên ducic nhtp h9c trà 'a 
sau thñ gian bj dinh chi hçc ttp. 

d)HuOrng dn hQc sinh, sinh viên ltp h so d nghj h trçi theo quy djnh. Xác 
nhn kêt qua h9c tp cüa h9c sinh, sinh vien theo hçc các nghê trong danh miic 
khuyên khIch cUa tinh sau khi kêt thüc h9c kS'  tr 5-10 ngày. 

e) Xác nhn don d nghj cüa h9c sinh, sinh viên trong thñ han  ti cIa 02 ngày 
lam vic ke ti'r ngày nhn dê nghj cüa dOi tuçlng. 
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6. Mt s ni dung hwrng dan khác: 

a) Tnrng hcip hçc sinh, sinh viên t11 bó hçc hoac bj k' 1ut buc thôi hoc 
hotc bj dInh chi hçc tp thI không dixcic hnrng chInh sách ho trg theo quy djnh nay 
dôi vâi thii gian tir bô hçc, bj k' 1u.t buc thôi hçc hoc bj dInh chi h9c tap. 

b) Truông hçip các van bàn dn chiu tai  Huàng dn nay có sir thay th& diu 
chinh, bô sung thi dLrçlc thay ctôi theo. 

c)Các t chirc, cá nhân cé lam trái Quy djnh nay d huàng 1çi së bj xü 1 
theo các quy djnh hin hânh cüa pháp 1utt. 

d) Các Si, ban, ngành; Uy ban nhân dan các cp và các don vj, to chirc lien 
quan Co trách thim to chirc thirc hin và phôi hçip thirc hin Quy djnh nay. Trong 
qua trInh thirc hin, nêu có vithng mac phan ánh kjp thii ye Lien ngành dê phôi 
hcip xem xét và giãi quyêt theo thâm quyên.I 

Noinhân: 
- Uy ban nhân dan tnh; 
- TT HDND tinh; 
- UBND các huyn, thj xa, thành phô; 
-KhobacNhàrniàctinh; 
- Các ca sà giáo dic nghê nghip; 
- Cong TTDT; 
- Liru VT các Sâ: LDTBXH, TC. 
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MustO1 
(Kern theo J-Jiró'ng dan lien ngành so .LS-LDTBXI-I-TC ngày tháng nàm 2020 

cüa Lien sàLao dç3ng— TB&XH— Tài chInh) 

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIET NAM 
Bôc lap — Ttr do — Hanh phüc  

BN BE NGH! CAP KINH PH! HO TRQ HQC NGHE 
TRINH 09 CAO BANG, TRUNG cApi KINH PHI, HQC PH! HQC VAN 
HOA THPT THEO CHUNG TR!NH GDTX +TRUNG CAP, CAO BANG 

KInh giri: 

- Uy ban nhân dan huyn (thj xà, thành ph) 

- Uy ban nhân dan xã (phuing, thj trn)  

- Ten cci s dào to (Trithng CD, TC, TT GDNN-GDTX...) 

Ten tôi là (vié't cht in hoa cO dOu): 

Sinh ngày tháng nàm (Ghi bang s) 

HO khAu thumg trü , c&p ngày. tháng. . . nam  

S6 giy CMND (hotc CCCD):  

ngày cap / / .ncii cap  
Cp ngày/tháng/nam Ca quan cp  

Hin clang theo hQc tai  co so dào tao:  

Trinh dO dào t?o  (cao dng/trung câp/THPT theo chuang trInh GDTX + trung cp, cao 
d&ng) , Khóa:  

Th?i gian dào to cüa khóa h9c: ttr tháng/nam dn tháng/nam  

Ngh LOp .Näm thir  

S tháng dê nghj h trçi cña kS'  tir ngày. .thãng/nam...dn ngày. .tháng/nam. 

Tôi lam clan nay d nghj duçic cAp kinh phi h trci(ghi rö n(51 dung trinh do ho trçl cao 
dng/trung cO'p/THPT theo chuvng trInh GDTX)  

theo Nghj quy& 3 10/2020/NQ-HDND ngày 09/12/2020 cüa HDND tinh Quâng Ninh. 

Tôi xin cam doan nhung thông tin trên day là dung si,r tht. Nu sai, tôi xin hoàn toàn 
chju trách nhim theo quy djnh cüa pháp lut. 

..,ngày. .tháng. .näm  
Ngithi viêt don 

(Kj, ghi rö ho ten) 



7 

XAC NHAN CUA ca so DAO TAO 

Ca sâ dão ta0  

xác nhn: 

Hoc sinhlsinh viên:  

Ngày/tháng/nãm sinh  

H khu thithng trü:  

Hin dang theo hc (cao dâng/trung cp/THPT theo chuang trInh GDTX cp + TC, CD): 
., Khóa:  Thai gian dào to khóa h9c tü tháng!nm den 

thánglnam; Ngh  ,Làp  

KS' thir Näm h9c thuir .(ti'r ngày. . .thãng. . . näm . . .dn tuir ngày . . .tháng. . .näm...) 
tti Trueing  

Thuc di ducic h trcl (ghi rö Mi tirçrng h trçf hQc nghe thu5c danh myc ngh khuyen khIch dào 
tao/ hoc phi va chi phi hoc tap cho hoc sinh tot nghzêp Trung hoc ca scr hoc tiêp len trinh dO 
trung cap hoc trInh dç5 cao dáng két hçrp hQc van hóa Trung hQc phô thông theo chiwng trInh 
GDTJ7  

(kern theo giáy xác nhán ke't qua hQc tap cüa hQc sinh, sinh vien) 

Di vth tnthng hçip ngi.thi h9c ti các co sâ dào tao  cong 1p thuOc di tuclng d& nghj h trg h9c 
phi, ca sâ dào to phái xác nhn them nOi  dung ye vic ngiräi hçc hin dang hrnirng hoc không 
hrcng chInh sách min, giãm h9c phi, ho trçl chi phi hQc tp theo  

ngày. . . .tháng.....näm. 

THU TRISONG cci SO DAO TO 

(Kj ten, dOng du) 

xAc NHIN UY BAN NHAN DAN XAI(PHL1(NG/THJ TRAN)  

liJy ban than dan xA(phumg/thj tr.n):  

Xácnhân: 

Anhlchj:  

Sinh ngày tháng näm  

HO khu thumg trü:  

Dang theo h9c ti(ca sâ dào tao)  

ngãy tháng .näm 20.... 
Thu tnràng dan vj 

(KJ ten, dóng ddu) 
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MâusO2 
(Kern theo Hzthng dan lien ngành so .. . LS-LDTBXH-TC ngày tháng näm 2020 

cüa Lien sà Lao d3ng - TB&XH - Tài chinh,) 

UBND HUffN/THJ/TP CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAI 
PHONG LAO DQNG Dc Ip  — Tir do — Hanh phóc 

S: / 
V/v dê nghj h trçx hçc nghê 

theo Nghj quyêt 31 0/2020/HDND 
ngày 09/12/2020 cüa HDND tinh 

 ngày tháng nàm  

KInh glri: Chü tich  U ban nhân dan huyn/thj xâlthành pM  

Can cir Nghj quyt s6 3 10/2020/NQ-HDND ngày 09/12/2020 cUa Hi dông 
nhân dan tinh ye vic ban hành chInh sách ho trçY h9c nghê thuc danh mic nghê 
khuyên khIch dào tao  và ho trq kinh phi, h9c phi hçc van hóa THPT theo chung 
trInh GDTX cho h9c sinh tot nghip trung hçc cc si h9c tiêp len trInh d trung cap, 
cao dang trên dja bàn tinh Quãng Ninh, giai doan 202 1-2025; 

Sau khi nghien cfru, thm dinh Msc cüa d6i ti.rcYng, PhOng Lao dng - Thucing 
binh và Xa hi huyn (thj xà, thành phô) xét thây dôi tucmg dü diêu kin duçc 
M trq (co danh sách trIch ngang kern theo). Cu the: 

Ni dung ho trq (1):  
1. H6 trq h9c phi hc nghê: So hrcing dôi tuqng , mirc M trçY 

(neu có):  
Tong kinh phi dê nghj h trçY 1à  

(bang chU ) 
2. Ho trq tiên dOng h9c phi h9c van hóa (neu có): So h.rcmg dôi 

t11qng , rnrc M trçi:  
Tong kinh phi dê nghj ho trçl 1à  
(bang chtt ) 
Tng cong  (1), (2) 

D nghj Chü tjch U' ban nhân dan huynIthj xâlthành pM xem xét 
quyêt djnh M trçi cho dôi tuçing. 

TRU'€NG PHONG 
Noi nI,in: (kj,ghi rö ho ten, dóng ddu,) 

- Nhir kinh gi'ri; 
- Liru. 

(1): Ghi rO ni dung M trq dE nghj nhn M trçl 
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Mu s 03 

(Kern theo Hithng dan lien ngành s . ..LS-LDTBXH-TC ngày tháng nàm 2020 
cia Lien sà Lao d3ng — TB&XH — Tài chInh) 

uc BAN NHAN DAN :QNG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
JYN\THI XA\TIIANH PHO Dc 1p  - Ti,r do - Hanh phüc 

S: /QD-UBND , ngày tháng nárn 20 

QUYET DNH 

ye vic thc hin chInh sIch h trç dào t30 

UY BAN NIIAN DAN  
Cn Cu Lust T6 chirc chInh quyn dja phucmg ngày 19/6/20 15; Lut s1ra d6i, b 

sung mOt so diêu cüa L4t  T chüc ChInh phU và Lut To chüc chinh quyên dja phiwng 
ngày 22/11/2019; 

Can cü Nghj quyêt so 3 10/20201NQ-HDND ngày 09/12/2020 cüa Hi dông than 
dan tinh Quãng Ninh ye vic ban hành chInh sách h trçi hQc nghe thuOc  danh miic nghê 
khuyen khich dào tao  và ho tr kinh phi, h9c phi h9c van hóa THPT theo chumg trmnh 
GDTX cho hQc sinh tot nghip trung h9c cci so h9c tiêp len trInh do trung cap, cao dang 
trên dja bàn tinh Quãng Ninh, giai don 202 1-2025; 

Xét dê nghj cüa TruOng phOng Lao dng - TB&XH, 
QUYET DINH: 

Diu 1. Thrc hin chInh sách h trçl dào tao  cho hQc sinh, sinh viên ...(1)...., cu tr 

tai (2) ., hçc ngànlilnghê (3)  tti 

(4)  
1. H trçi h9c phi hQc nghe: 
- Mirc h trç dông/tháng 
- So tháng ho trçr  
- Tong kinh phi ho trq: dông, 
2. Ho trq tiên dóng hQc phi h9c van hóa (neu cO) 
- Mcrc h trçl: dong/tháng 
- So tháng ho tr  
- Tong kinh phi h6 trq: dong, 
TMg cong (1), (2) 
(bang chü ) 
Dieu 2. Phông Lao dng - Thuang binh và Xã hi (5) thirc hin ho trçl cho 

dOi ttrqng có ten ti Diêu 1 dam bão dung chinh sách, dung dôi tuçing. NguOn kinh phi 
chi h6 trçl tr nguôn ngân sách cüa dja phuong hang näm duqc giao. 

Diu 3. Các Ong (Ba) TruOng phông Lao dng - TB&XH, Phông Kê hoach - Tài 
chInh, Chánh V.n phông HDND — UBND vã các ông (bà) Ce ten tai  Diêu 1 thi hành 
Quyet djnh nay.!. 

N9i nhmn: TM. iJY BAN NHAN DAN 
-NhtrDiêu 3; CHU TICH 

-Luu:VT.....
(7g, ghi rö hQ ten và dóng dth) 
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Htrrng dn ghi Mu s 03 

(1) Ghi h9 và ten cña h9c sinh, sinh viên. 
(2) Ghi ncli thuing trü cüa h9c sinh, sinh viên. 
(3) Ghi rO ngànhlnghe dào tao. 
(4) Ghi ten co s dào tao  nghê nghip. 
(5) Ghi ten huyn, thj xä, thãnh phô 
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