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

Số: 55/2020/TT-BTC Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2020 

THÔNG Tư 
Huóng dẫn quản lý kinh phí đào tạo liru học sinh nirớc ngoài 

diện Hiệp định học tập tại Việt Nam 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; 
Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của 

Chỉnh phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ câu tô chức của 
Bọ Tai chỉnh; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp; 
Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh ban hành Thông tư hướng dân quản ỉý kinh phí 

đào tạo lưu học sinh nước ngoài diện Hiệp định học tập tại Việt Nam. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tu'Ọ'iig áp dụng 
1 ế Phạm vi điều chỉnh 
Thông tư này hướng dẫn quản lý kinh phí đào tạo ỉưu học sinh nước 

ngoài được Chính phủ các nước cử sang học tập tại Việt Nam theo các Hiệp 
định về giáo dục đào tạo giữa Nhà nước hoặc Chính phủ nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam với Nhà nước hoặc Chính phủ các nước (sau đây gọi 
chung là lưu học sinh hiệp định). 

2. Đối tượng áp dụng: 
a) Thông tư này áp dụng đối với cơ sở giáo dục tại Việt Nam có đảo tạo 

lưu học sinh hiệp định; lưu học sinh hiệp định được cử sang học tập tại Việt 
Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

b) Thông tư này không áp dụng đổi với lưu học sinh Lào, ỉưu học sinh 
Campuchia được cử sang học tập tại Việt Nam theo các Hiệp định giữa Chỉnh 
phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Chính phủ Lào và Chính 
phủ Campuchiaế 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 
Trong Thông tư này, các từ sau đây được hiểu như sau: 
1. Hiệp định về giáo dục đào tạo: là thỏa thuận bằng văn bản được ký 

kết nhân danh Nhà nước hoặc Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam với bên ký kết nước ngoài về lĩnh vực giáo dục đào tạo làm phát 
sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ của nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam theo pháp ỉuật quốc tế, không phụ thuộc vào tên gọi là hiệp 



2 

ước, công ước, hiệp định, định ước, thỏa thuận, nghị định thư, bản ghi nhớ, 
công hàm trao đổi hoặc văn kiện có tên gọi khác. 

2. Cơ sở giáo dục tại Việt Nam có đào tạo lưu học sinh hiệp định: cơ sở 
giáo dục hoạt động hợp pháp tại Việt Nam được cơ quan nhà nước có thâm 
quyền giao nhiệm vụ đào tạo lưu học sinh diện Hiệp định. 

3. Lưu học sinh hiệp định: là người nước ngoài được tiếp nhận học tập 
tại Việt Nam và được Chính phủ Việt Nam cấp học bổng theo các điều ước 
quốc tế mà Việt Nam là thành viên, gồm sinh viên đại học, học viên cao học, 
nghiên cứu sinh, lun học sinh học tiêng Việt đê thi tuyên vào bậc đại học, sau 
đại học, lưu học sinh các khoá đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên 
môn có thời gian đào tạo dưới 12 tháng. 

Điều 3. Nguyên tắc quản lý kinh phí đào tạo lưu học sinh hiệp định 
1. Nguồn kinh phí đào tạo lưu học sinh hiệp định 
a) Nguồn ngân sách nhà nước (ngân sách chi sự nghiệp giáo dục - đào 

tạo và dạy nghề thuộc ngân sách trung ương, ngân sách địa phương theo phân 
cấp ngân sách) cấp cho các cơ sở giáo dục theo quy định của Luật Ngân sách 
nhà nước; 

b) Nguồn thu hoạt động sự nghiệp của các cơ sở giáo dục; 
c) Nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; 

các nguồn vốn xã hội hóa, nguồn vốn huy động hợp pháp, nguồn thu khác 
theo quy định của pháp luật của các cơ sở giáo dục. 

2. Nội dung chi đào tạo lưu học sinh hiệp định 
a) Các cơ sở giáo dục được cấp có thấm quyền giao nhiệm vụ đào tạo 

lưu học sinh hiệp định sử dụng nguồn kinh phí quy định tại Điểm a Khoản 1 
Điều 3 Thông tư này để chi cho các nội dung: Chi đào tạo lưu học sinh; Chi 
hỗ trợ 01 lần trang cấp ban đầu cho lưu học sinh khi sang học tại Việt Nam; 
Chi sinh hoạt phí (học bống) hàng tháng cho lưu học sinh trong thời gian học 
tập chính thức tại Việt Nam. 

b) Khuyến khích các cơ sở giáo dục sử dụng nguồn kinh phí quy định 
tại Điểm b, Điểm c Khoản 1 Điều 3 Thông tư này để chi đào tạo lưu học sinh 
hiệp định. 

3. Đối với lưu học sinh hiệp định học không tập trung, mức chi đào tạo 
tính theo tháng và số ngày thực tể (trường hợp không đủ 01 tháng) lưu học 
sinh có mặt học tập tại Việt Nam. 

4. Các cơ sở giáo dục có trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng 
mục đích, có hiệu quả, công khai, minh bạch, đúng chế độ. 

5. Việc lập dự toán, thanh quyết toán kinh phí đào tạo lưu học sinh hiệp 
định theo quy định của pháp luật. 

Điều 4. Chi đào tạo lưu học sinh 
1. Nội dung chi đào tạo lưu học sinh 
a) Chi thường xuyên bao gồm các khoản chi cho công tác giảng dạy và 

học tập, bao gồm cả chi phí biên dịch, phiên dịch tài liệu (nêu có), chi đi học 



3 

tập, khảo sát thực tế cho các lớp bồi dưỡng ngắn hạn (nếu có), chi hồ trợ tiền 
ở cho lưu học sinh. 

b) Các khoản chi một lần cho cả khoá học: chi hỗ trợ trang thiết bị phục 
vụ cho giảng dạy, thực hành và trang thiết bị phục vụ sinh hoạt của lưu học 
sinh ở tại ký túc xá; chi tham quan; chi làm hô sơ thủ tục nhập học; chi tông 
kết, kết thúc khoá học và bảo vệ luận văn tốt nghiệp; chi tặng phẩm; chi đón 
và tiễn lưu học sinh đi và về tại sân bay quốc tế Việt Nam. 

c) Chi phí khác: bảo hiểm y tế cho lưu học sinh trong thời gian thực tế 
học ở Việt Nam (mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo 
hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên); chi khám bệnh tổng thể đầu khóa học, 
chi khám bệnh tổng thể định kỳ hàng năm; chi nhân ngày Quốc khánh Việt 
Nam và Quốc khánh nước bạn. 

2. Định mức chi đào tạo lưu học sinh 
a) Dạy tiếng Việt cho lưu học sinh đế thi tuyến vào bậc đại học, sau đại 

học: 2.576.000 đồng/người/tháng; 
b) Đào tạo đại học, sau đại học theo quy định của pháp luật về giáo dục 

- đào tạo: 2.576.000 đồng/người/tháng; 
c) Các khoá đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn có thời 

gian đào tạo dưới 12 tháng: 5.485.000 đồng/người/tháng; 
d) Các cơ sở giáo dục thuộc khối quốc phòng, an ninh, cơ yếu, thể dục 

thế thao, văn hóa nghệ thuật được cấp tăng thêm 10% kinh phí đào tạo được 
cấp cho hệ đào tạo tương ứng quy định tại Điếm b, Điếm c Khoản 2 Điều 4 
Thông tư này. 

3. Đối với các mức chi cụ thế của các nội dung chi nêu tại Khoản 1 
Điều 4 Thông tư này: áp dụng theo định mức của cơ sở giáo dục (nếu có) phù 
hợp với quy định của pháp ỉuật; trường hợp không có định mức cụ thể, các cơ 
sở giáo dục chủ động chi tiêu. Tổng các khoản chi không vượt quá định mức 
chi nêu tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư này. 

4. Trường hợp các cơ sở giáo dục không có đủ điều kiện phục vụ ăn, ở, 
sinh hoạt cho lưu học sinh nước ngoài, các cơ sở giáo dục căn cứ định mức 
chi quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư này để thỏa thuận, ký kết hợp đồng 
với các nhà cung cấp để bảo đảm ăn ở, sinh hoạt cho lưu học sinh. 

Điều 5. Chi hỗ trợ trang cấp ban đầu cho lưu học sinh 
1. Nội dung chi hỗ trợ trang cấp ban đầu 
a) Lưu học sinh được hỗ trợ trang cấp ban đầu 01 lần bằng tiền khi 

nhập học để mua sắm các vật dụng cá nhân cần thiết phục vụ việc học tập, ổn 
định cuộc sống tại Việt Nam. Cơ sở giáo dục cấp trực tiếp khoản chi hỗ trợ 
trang cấp ban đầu cho lưu học sinh. 

b) Lưu học sinh đã được hỗ trợ trang cấp ban đầu khi sang học tiếng 
Việt để thi tuyển vào các bậc học không được hỗ trợ trang cấp ban đầu khi 
vào bậc học chính thức. 

2. Định mức chi hỗ trợ trang cấp ban đầu 
a) Lưu học sinh đại học, sau đại học và lưu học sinh học tiếng Việt đế 

thi tuyển vào học trình độ đại học, sau đại học: 4.480.000 đồng/người; 



b) Lưu học sinh các khoá đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức 
chuyên môn có thời gian đào tạo dưới 12 tháng: 3.580.000 đồng/người; 

c) Lưu học sinh khối quốc phòng, an ninh, cơ yếu, được cấp bo sung 
chênh lệch quân trang trị giá 55.000 đồng/người/tháng. 

Điều 6. Chi sinh hoạt phí cho lưu học sinh 
1. Nội dung chi sinh hoạt phí cho lưu học sinh 
Lưu học sinh được cấp sinh hoạt phí (học bong) đế hỗ trợ trang trải các 

chi phí sinh hoạt và học tập. Thời gian hưởng sinh hoạt phí 12 tháng/năm 
trong thời gian học tập chính thức tại Việt Nam. Cơ sở giáo dục cấp trực tiếp 
sinh hoạt phí cho lưu học sinh. 

2. Định mức chi sinh hoạt phí 
a) Lưu học sinh đại học: 3.630.000 đồng/người/tháng; 
b) Lưu học sinh sau đại học: 4.110.000 đồng/người/tháng; 
c) Lưu học sinh các khoá đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên 

môn có thời gian đào tạo dưới 12 tháng: 4.820.000 dồng/người; 
d) Lưu học sinh học tiếng Việt để thi tuyển vào bậc đại học: 2.460.000 

đồng/nguời/tháng; 
đ) Lưu học sinh học tiếng Việt đế thi tuyển vào bậc sau đại học: 

2.900.000 đồng/người/tháng; 

Điều 7. Hiệu lực thi hành 
1. Thông từ nàỳ có hiệu iực thi hành kể từ ngày^tháng 7 năm 2020. 
2. Thông tư số 133/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 cua Bộ Tài chính 

hướng dẫn suất chi đào tạo cho lưu học sinh nước ngoài (diện Hiệp định) 
đang học tập tại các trường đại học của Việt Nam hết hiệu lực thi hành kể từ 
ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành. 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các 
đơn vị kịp thời phản ánh về Bộ Tài chính nghiên cứu, giải quyết./ 

Nơi nhận: KT. Bộ TRƯỞNG 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; THỬ TRƯỞNG 
- TTCP và các Pho TTCP; •• • • 
- VPTW và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Tổng Bí thư; 
- Vãn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chủ tịch Nước; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Toà án nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- Cơ quan trung ương của các Hội, đoàn thể; 
- HĐND, ƯBND, Sở Tải chính, KBNN 

các tỉnh, TP trực thuộc TW; 
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; 
- Công báo; 
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ; 
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính; 
-Lưu: VT, HCSN. (250 ỳ 

o Hoàng Anh Tuấn 


