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UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số:  

V/v: lập danh sách chế độ khuyến khích 

tài năng  theo Quyết định số 

05/2013/QĐ-UBND ngày 15/01/2013- 

Đợt 1 năm 2019. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 17 tháng  04  năm 2019 

                      Kính gửi:   

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố; 

- Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc; 

- Giám đốc Trung tâm GDTX huyện,  thành phố; 

- Các trường phổ thông ngoài công lập. 
 

Thực hiện Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2013 

của UBND tỉnh về việc quy định chế độ khuyến khích tài năng cho học sinh trường 

trung học phổ thông chuyên, trường phổ thông và các trung tâm Giáo dục thường 

xuyên trên địa bàn tỉnh; Văn bản số 6699/UBND-VP ngày 11 tháng 7 năm 2018 của 

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc cụ thể hóa các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế 

được hưởng chế độ khuyến khích tài năng theo Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND 

ngày 15 tháng 01 năm 2013; 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị có học sinh đoạt giải trong kỳ thi 

học sinh giỏi Quốc Gia, cấp Tỉnh và Olympic 27/4, đạt chứng chỉ tiếng Anh Quốc tế, 

các chứng chỉ ngoại  ngữ khác tương đương lập danh sách đề nghị xét cấp học bổng 

khuyến khích với các nội dung như sau: 

1. Chế độ khuyến khích học tập 

1.1. Đối với trƣờng THPT chuyên Lê Quý Đôn 

a. Chế độ khuyến khích học tập (Lập theo mẫu số 01) 

- Đối tượng: Học sinh  trường chuyên đạt kết quả học tập xuất sắc được xét 

cấp học bổng là học sinh có hạnh kiểm tốt, học lực giỏi trong học kỳ xét cấp học 

bổng và đạt được một trong các tiêu chuẩn dưới đây: 

 + Điểm môn chuyên của học kỳ xét, cấp học bổng phải đạt từ 8,5 trở lên (Đã 

giao kinh phí từ đầu năm nên không lập danh sách gửi về Sở); 

 + Học sinh đạt giải nhất trong kỳ thi học sinh giỏi cấp Tỉnh hoặc Olympic 

27/4 học sinh giỏi cấp Tỉnh; 

+ Đạt giải khuyến khích trở lên trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Quốc gia. 

- Mức học bổng:  600.000 đồng/ học sinh/tháng 

- Thời gian hưởng: 9 tháng/năm học  
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- Nguyên tắc áp dụng: Theo nguyên tắc không trùng lặp về chế độ khuyến 

khích được hưởng; trường hợp học sinh đạt được cả 3 tiêu chuẩn nêu trên thì chỉ 

được hưởng mức học bổng cao nhất. 

b. Hỗ trợ chi phí học tập đối với học sinh thuộc diện miễn giảm học phí: 

- Đối tượng: Học sinh các lớp chuyên của trường chuyên thuộc diện miễn giảm 

học phí theo Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017 của 

HĐND tỉnh Bà Rịa Quy  định mức học phí năm học 2017-2018 đến năm học 2020-

2021 tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và bổ sung đối tượng 

miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và đạt kết quả 

học tập xuất sắc được xét cấp học bổng là học sinh có hạnh kiểm tốt, học lực giỏi 

trong học kỳ xét cấp hỗ trợ chi phí học tập 

 - Mức hỗ trợ: 600.000 đồng/học sinh/tháng 

 - Nguyên tắc áp dụng: theo nguyên tắc không trùng lắp về chế độ khuyến 

khích được hưởng. 

- Thời gian được hưởng:  9 tháng/ năm học  

1.2. Đối với các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trƣờng phổ thông và 

Trung tâm Giáo dục thƣờng xuyên (Lập theo mẫu số 01) 

- Đối tượng: Học sinh  trường phổ thông và Trung tâm Giáo dục thường xuyên 

hạnh kiểm tốt trong kỳ xét cấp học bổng và đạt được một trong các tiêu chuẩn dưới 

đây: 

  + Học sinh đạt giải nhì trở lên trong kỳ thi học sinh giỏi cấp Tỉnh hoặc  

Olympic 27/4 học sinh giỏi cấp Tỉnh 

  + Đạt giải khuyến khích trở lên trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Quốc gia  

- Mức học bổng : 600.000 đồng/ học sinh/tháng 

- Thời gian hưởng: 9 tháng/ năm học  

 2. Khen thƣởng học sinh đạt đƣợc chứng chỉ tiếng Anh Quốc tế (Lập theo 

mẫu số 02) 

- Mức 1: IELTS từ 5.0 điểm trở lên hoặc TOEFL (IBT) từ 61 điểm trở lên 

hoặc ngoại ngữ khác có trình độ tương đương: 5.000.000 đồng/ học sinh 

- Mức 2: IELTS từ 6.0 điểm trở lên hoặc TOEFL (IBT) từ 65 điểm trở lên 

hoặc ngoại ngữ khác có trình độ tương đương: 6.000.000 đồng/ học sinh 

- Mức 3: IELTS từ 7.0 điểm trở lên hoặc TOEFL (IBT) từ 79 điểm trở lên 

hoặc ngoại ngữ khác có trình độ tương đương: 8.000.000 đồng/ học sinh 

- Ngoài chứng chỉ tiếng Anh Quốc tế  nêu trên, một số chứng chỉ cụ thể hóa 

bảng đối chiếu như sau: 

* Tiếng Anh 
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Stt Mức thƣởng  TOEFL FCE Cambridge TOEIC 

1 

5.000.000   

(đối với học sinh 

bậc TH vàTHCS) 

- CBT: 140 

- PBT: 460 

- Junior: 790-845 

- Primary: 120 

150 trở lên 

 

- PET: 153 Merit 

(Cambridge 

Preliminary) 

500 

2 
6.000.000 

 

- CBT: 180 

- PBT: 470 

- Junior: 900 

GradeB: 179 

GradeC: 172 

- PET: 160-170 

Distinction 

(Cambridge 

Preliminary) 

650 

3 8.000.000 - iBT: 95 GradeA: 190  880 

 

 

* Một số ngoại ngữ khác 

KNLNNVN 

Cấp độ 

CRFR 

Mức 

thƣởng 
Tiếng Pháp 

Tiếng 

Nhật 

Tiếng 

Nga 
Tiếng Đức 

Tiếng 

Trung 

Bậc 3/ B1 5.000.000 DELF B1 

TCF niveau 3 

JLPT N4 TRKI 1 B1 

ZD 

HSK 

Cấp độ 3 

Bậc 4/ B2 6.000.000 DELF B2 

TCF niveau 4 

JLPT N3 TRKI 2 B2 

TestDaf level 4 

HSK 

Cấp độ 4 

* Ghi chú: Photo công chứng chứng chỉ kèm theo 

3. Khen thƣởng học sinh đạt giải  trong  kỳ thi học sinh giỏi Quốc Gia 

(Lập theo mẫu số 03) 

- Giải nhất   :  5.000.000 đồng/giải 

 - Giải nhì   :  3.000.000 đồng/giải 

 - Giải ba   :  2.000.000 đồng/giải 

 - Giải khuyến khích :  1.000.000 đồng/giải 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị lập danh sách theo biểu mẫu và gửi 

về Phòng Kế hoạch – Tài chính Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày  29/4/2018 

(Kèm theo Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2013) 

 

          GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi (để thực hiện); 

- Lãnh đạo Sở GDĐT; 

- Website Sở GDĐT;   

- Lưu: VT, KHTC.ChiNTM. 
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Mẫu số: 01 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐƠN VỊ:……………                                                      Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

 

BẢNG XÁC NHẬN HỌC BỔNG  KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP NĂM 2019 
 

STT Họ và 

tên 

Lớp Môn 

thi 

Hạnh 

kiểm 

Học lực Giải Số 

tiền/tháng 

Số 

tháng 

Thành 

tiền 

       600.000 9  

          

          

  

  …., ngày    tháng    năm 2019 

 Thủ trƣởng đơn vị 

 

     

    Mẫu số: 02 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐƠN VỊ:……………                                                      Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

 

DANH SÁCH KHEN THƢỞNG HỌC SINH ĐẠT ĐƢỢC 

CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH QUỐC TẾ - ĐỢT 1 NĂM 2019 
 

STT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 
Lớp Chứng chỉ Điểm Số tiền 

       

       

 Tổng cộng      

  

* Ghi chú: Photo công chứng chứng chỉ kèm theo 
  …., ngày    tháng    năm 2019 

 Thủ trƣởng đơn vị 

 

   Mẫu số: 03 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐƠN VỊ:……………                                                      Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

 

DANH SÁCH KHEN THƢỞNG HỌC SINH ĐẠT  

 HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA NĂM 2019 
 

STT Họ và tên Lớp Môn thi Giải Số tiền 

      

      

Tổng cộng      

  

  …., ngày    tháng    năm 2019 

 Thủ trƣởng đơn vị 
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