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NGHỊ QUYẾT
Về chính sách, chế ñộ ñối với học sinh, sinh viên
ngành giáo dục - ñào tạo tỉnh Bình Dương
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 17
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng
11 năm 2003;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa ñổi, bổ sung một
số ñiều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân,
Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Sau khi xem xét Tờ trình số 1732/TTr-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2010 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ñề nghị bãi bỏ, sửa ñổi, bổ sung; ñồng
thời thực hiện hệ thống toàn bộ chế ñộ, chính sách của tỉnh ñối với cán bộ, công
chức, viên chức và học sinh, sinh viên ngành giáo dục ñào tạo tỉnh Bình Dương; Báo
cáo thẩm tra số 40/BC-HðND-VHXH ngày 09 tháng 7 năm 2010 của Ban Văn hóa Xã hội và ý kiến của ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Phê chuẩn chính sách, chế ñộ ñối với học sinh, sinh viên ngành giáo
dục - ñào tạo tỉnh Bình Dương với các nội dung cụ thể như sau:
1. Chế ñộ hỗ trợ học sinh các trường phổ thông trên ñịa bàn tỉnh
a) Hỗ trợ học phí ñối với học sinh ñạt ñược chứng chỉ tiếng Anh quốc tế:
- IELTS từ 6.0 ñiểm trở lên hoặc TOEFL tương ñương: 8.000.000 ñồng/học sinh.
- IELTS từ 5.5 ñiểm hoặc TOEFL tương ñương: 6.000.000 ñồng/học sinh.
- IELTS từ 5.0 ñiểm hoặc TOEFL tương ñương: 4.000.000 ñồng/học sinh.
b) Học sinh ñoạt giải học sinh giỏi cấp quốc gia từ giải ba trở lên và có chứng
chỉ IELTS từ 6.0 ñiểm hoặc chứng chỉ TOEFL tương ñương ñược ưu tiên xét chọn
ñào tạo ñại học ở nước ngoài.

