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THỌNG T姶 

H姶閏NG D郁N H唄 S愛, TRÌNH T衛 TH曳 T影C TH衛C HI烏N CH蔭 A浦 姶U AẩI TRONG GIÁO 
D影C AÀO T萎O A渦I V閏I NG姶云I Cị CỌNG V閏I CÁCH M萎NG VÀ CON C曳A H窺 

C<n cと Nghお đおnh sぐ 106/2012/NA-CP ngày 20 tháng 12 n<m 2012 cてa Chính phて quy đおnh 
chとc n<ng, nhiうm vつ, quyｚn hＴn và c¬ cＸu tご chとc cてa Bじ Lao đじng - Th⇔¬ng binh và Xụ hじi; 

C<n cと Nghお đおnh sぐ 31/2013/NA-CP ngày 09 tháng 04 n<m 2013 cてa Chính phて quy đおnh chi 
tiｘt, h⇔ずng dｄn thi hành mじt sぐ điｚu cてa Pháp lうnh ⇔u đụi ng⇔ぜi có công vずi cách mＴng; 

Theo đｚ nghお cてa Cつc tr⇔ぞng Cつc Ng⇔ぜi có công; 

Bじ tr⇔ぞng Bじ Lao đじng - Th⇔¬ng binh và Xụ hじi ban hành Thông t⇔ h⇔ずng dｄn hげ s¬, trình tば 
thて tつc thばc hiうn chｘ đじ ⇔u đụi trong giáo dつc đào tＴo đぐi vずi ng⇔ぜi có công vずi cách mＴng và 
con cてa hが. 

Ai隠u 1. A嘘i t逢嬰ng xác l壱p h欝 s挨 h逢荏ng ch院 đ瓜 逢u đưi 

1. Anh hùng L詠c l逢嬰ng v┡ trang nhơn dơn. 

2. Anh hùng Lao đ瓜ng trong th運i k┻ kháng chi院n. 

3. Th逢挨ng binh, ng逢運i h逢荏ng chính sách nh逢 th逢挨ng binh, th逢挨ng binh lo衣i B (sau đơy g丑i 
chung lƠ th逢挨ng binh). 

4. Con c栄a Anh hùng L詠c l逢嬰ng v┡ trang nhơn dơn, con c栄a Anh hùng Lao đ瓜ng trong th運i k┻ 
kháng chi院n. 

5. Con c栄a ng逢運i ho衣t đ瓜ng cách m衣ng tr逢噂c ngƠy 01 tháng 01 n<m 1945. 

6. Con c栄a ng逢運i ho衣t đ瓜ng cách m衣ng t瑛 ngƠy 01 tháng 01 n<m 1945 đ院n ngƠy kh荏i ngh┄a 
tháng Tám n<m 1945. 

7. Con c栄a li羽t s┄. 

8. Con c栄a th逢挨ng binh. 

9. Con c栄a b羽nh binh. 



10. Con c栄a ng逢運i ho衣t đ瓜ng kháng chi院n b鵜 nhi宇m ch医t đ瓜c hóa h丑c. 

Ai隠u 2. A嘘i t逢嬰ng áp d映ng ch院 đ瓜 逢u đưi 

1. Ch院 đ瓜 逢u đưi trong giáo d映c đƠo t衣o đ逢嬰c áp d映ng đ嘘i v噂i h丑c sinh, sinh viên lƠ: 

a) Con c栄a ng逢運i có công v噂i cách m衣ng quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 1 c栄a Thông t逢 nƠy (sau đơy g丑i 
chung lƠ h丑c sinh) đang h丑c t衣i các c挨 s荏 giáo d映c m亥m non, c挨 s荏 giáo d映c ph鰻 thông, giáo d映c 
th逢運ng xuyên (đ嘘i v噂i các h丑c viên h丑c theo ch逢挨ng trình trung h丑c c挨 s荏, trung h丑c ph鰻 thông), 
ph鰻 thông dơn t瓜c n瓜i trú, tr逢運ng d詠 b鵜 đ衣i h丑c, tr逢運ng n<ng khi院u, tr逢運ng l噂p dƠnh cho ng逢運i 
tƠn t壱t, khuy院t t壱t thu瓜c h羽 th嘘ng giáo d映c qu嘘c dơn (g丑i chung lƠ các c挨 s荏 giáo d映c ph鰻 thông); 

b) Ng逢運i có công v噂i cách m衣ng vƠ con c栄a h丑 quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 1 c栄a Thông t逢 nƠy (sau đơy 
g丑i chung lƠ sinh viên) theo h丑c t衣i các c挨 s荏 giáo d映c ngh隠 nghi羽p có khóa h丑c t瑛 01 n<m tr荏 
lên ho員c c挨 s荏 giáo d映c đ衣i h丑c thu瓜c h羽 th嘘ng giáo d映c qu嘘c dơn (g丑i chung lƠ các c挨 s荏 giáo 
d映c ngh隠 nghi羽p, đ衣i h丑c); 

2. H丑c sinh, sinh viên thu瓜c nhi隠u di羽n đ逢嬰c h逢荏ng ch院 đ瓜 逢u đưi trong giáo d映c đƠo t衣o thì ch雨 
h逢荏ng m瓜t ch院 đ瓜 逢u đưi m泳c cao nh医t. 

3. Sinh viên cùng m瓜t lúc h丑c 荏 nhi隠u c挨 s荏 giáo d映c ngh隠 nghi羽p, đ衣i h丑c ho員c nhi隠u khoa, 
nhi隠u ngƠnh trong cùng m瓜t c挨 s荏 giáo d映c ngh隠 nghi羽p, đ衣i h丑c thì ch雨 đ逢嬰c h逢荏ng m瓜t ch院 đ瓜 
逢u đưi m泳c cao nh医t t衣i m瓜t c挨 s荏 giáo d映c ngh隠 nghi羽p, đ衣i h丑c. 

4. Không áp d映ng ch院 đ瓜 逢u đưi trong giáo d映c đƠo t衣o đ嘘i v噂i h丑c sinh, sinh viên quy đ鵜nh t衣i 
Kho違n 1 Ai隠u nƠy thu瓜c m瓜t trong các tr逢運ng h嬰p sau: 

a) Aang h逢荏ng l逢挨ng ho員c sinh ho衣t phí khi đi h丑c; 

b) Aư h逢荏ng ch院 đ瓜 逢u đưi t衣i m瓜t c挨 s荏 giáo d映c ngh隠 nghi羽p, đ衣i h丑c; 

c) Ng逢運i có công quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 1 c栄a Thông t逢 nƠy b鵜 đình ch雨 ch院 đ瓜 逢u đưi ng逢運i có công 
v噂i cách m衣ng. 

5. Các ch院 đ瓜 逢u đưi trong giáo d映c đƠo t衣o theo quy đ鵜nh t衣i Thông t逢 nƠy không thay th院 ch院 
đ瓜 h丑c b鰻ng chính sách, ch院 đ瓜 h丑c b鰻ng khuy院n khích h丑c t壱p vƠ rèn luy羽n theo quy đ鵜nh hi羽n 
hành. 

Ai隠u 3. Ch院 đ瓜 逢u đưi 

1. Ch院 đ瓜 tr嬰 c医p 逢u đưi hƠng n<m. 

2. Ch院 đ瓜 tr嬰 c医p 逢u đưi hƠng tháng. 



Các m泳c tr嬰 c医p đ逢嬰c th詠c hi羽n theo quy đ鵜nh t衣i Ngh鵜 đ鵜nh s嘘 20/2015/NA-CP ngày 14 tháng 
02 n<m 2015 c栄a Chính ph栄 quy đ鵜nh m泳c tr嬰 c医p, ph映 c医p đ嘘i v噂i ng逢運i có công v噂i cách 
m衣ng. 

Ai隠u 4. H欝 s挨 h逢荏ng ch院 đ瓜 逢u đưi 

1. T運 khai đ隠 ngh鵜 gi違i quy院t ch院 đ瓜 逢u đưi trong giáo d映c đƠo t衣o (M磯u s嘘 01-姶AGD). 

2. Gi医y xác nh壱n c栄a c挨 s荏 giáo d映c ph鰻 thông ho員c c挨 s荏 giáo d映c ngh隠 nghi羽p, đ衣i h丑c (M磯u 
s嘘 02-姶AGD). 

3. Quy院t đ鵜nh th詠c hi羽n ch院 đ瓜 逢u đưi trong giáo d映c đƠo t衣o (M磯u s嘘 03-姶AGD). 

Ai隠u 5. Qu違n lỦ, l逢u tr英, di chuy吋n h欝 s挨 逢u đưi 

1. H欝 s挨 th詠c hi羽n ch院 đ瓜 逢u đưi trong giáo d映c đƠo t衣o đ逢嬰c qu違n lỦ, l逢u tr英 nh逢 h欝 s挨 ng逢運i có 
công. 

2. Khi ng逢運i có công v噂i cách m衣ng ho員c thơn nhơn c栄a h丑 thay đ鰻i n挨i c逢 trú đ院n t雨nh, thƠnh 
ph嘘 khác thì h欝 s挨 h逢荏ng ch院 đ瓜 逢u đưi trong giáo d映c đƠo t衣o đ逢嬰c di chuy吋n theo quy đ鵜nh t衣i 
Thông t逢 s嘘 05/2013/TT-BLATBXH ngƠy 15 tháng 05 n<m 2013 c栄a B瓜 Lao đ瓜ng - Th逢挨ng 
binh vƠ Xư h瓜i h逢噂ng d磯n v隠 th栄 t映c l壱p h欝 s挨, qu違n lỦ h欝 s挨, th詠c hi羽n ch院 đ瓜 逢u đưi ng逢運i có 
công v噂i cách m衣ng vƠ thơn nhơn. 

Ai隠u 6. Trình t詠, th栄 t映c gi違i quy院t ch院 đ瓜 逢u đưi 

1. Trình t詠, th栄 t映c 

a) Ng逢運i có công v噂i cách m衣ng ho員c con c栄a ng逢運i có công quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 1 Thông t逢 nƠy 
l壱p t運 khai kèm gi医y xác nh壱n c栄a c挨 s荏 giáo d映c ph鰻 thông ho員c c挨 s荏 giáo d映c ngh隠 nghi羽p, 
đ衣i h丑c g穎i đ院n 曳y ban nhơn dơn c医p xư n挨i th逢運ng trú c栄a ng逢運i có công vƠo đ亥u m厩i n<m h丑c 
ho員c khóa h丑c; 

b) 曳y ban nhơn dơn c医p xư trong th運i gian 03 ngƠy lƠm vi羽c k吋 t瑛 ngƠy nh壱n đ逢嬰c b違n khai, có 
trách nhi羽m xác nh壱n các y院u t嘘 trong b違n khai, l壱p danh sách kèm các gi医y t運 quy đ鵜nh t衣i Ai吋m 
a Kho違n nƠy g穎i Phòng Lao đ瓜ng - Th逢挨ng binh vƠ Xư h瓜i. 

Tr逢運ng h嬰p ng逢運i có công v噂i cách m衣ng đang h逢荏ng tr嬰 c医p 逢u đưi hƠng tháng thu瓜c c挨 quan, 
đ挨n v鵜 quơn đ瓜i, công an, trung tơm nuôi d逢叡ng th逢挨ng binh, b羽nh binh n員ng vƠ ng逢運i có công 
thu瓜c ngƠnh Lao đ瓜ng - Th逢挨ng binh vƠ Xư h瓜i qu違n lỦ thì các c挨 quan nƠy ch鵜u trách nhi羽m xác 
nh壱n (trong th運i gian 03 ngƠy lƠm vi羽c) vƠ g穎i v隠 Phòng Lao đ瓜ng - Th逢挨ng binh vƠ Xư h瓜i n挨i 
th逢運ng trú c栄a thơn nhơn ng逢運i có công thu瓜c di羽n h逢荏ng 逢u đưi trong giáo d映c đƠo t衣o; 

c) Phòng Lao đ瓜ng - Th逢挨ng binh vƠ Xư h瓜i trong th運i gian 05 ngƠy lƠm vi羽c k吋 t瑛 ngƠy nh壱n đ栄 
các gi医y t運 h嬰p l羽, có trách nhi羽m th育m đ鵜nh h欝 s挨, l壱p danh sách kèm gi医y t運 quy đ鵜nh t衣i Ai吋m 
b Kho違n nƠy g穎i S荏 Lao đ瓜ng - Th逢挨ng binh vƠ Xư h瓜i; 



d) S荏 Lao đ瓜ng - Th逢挨ng binh vƠ Xư h瓜i trong th運i gian 05 ngƠy lƠm vi羽c k吋 t瑛 ngƠy nh壱n đ栄 
các gi医y t運 h嬰p l羽 có trách nhi羽m ki吋m tra danh sách, đ嘘i chi院u v噂i h欝 s挨 ng逢運i có công, ra 
Quy院t đ鵜nh gi違i quy院t ch院 đ瓜 逢u đưi trong giáo d映c đƠo t衣o (M磯u s嘘 03-姶AGD) đ嘘i v噂i các 
tr逢運ng h嬰p đ栄 đi隠u ki羽n; chuy吋n Quy院t đ鵜nh vƠ 01 danh sách đư đ逢嬰c phê duy羽t v隠 Phòng Lao 
đ瓜ng - Th逢挨ng binh vƠ Xư h瓜i. 

2. Trình t詠, th栄 t映c th詠c hi羽n ch院 đ瓜 逢u đưi 

a) Ng逢運i có công v噂i cách m衣ng ho員c con c栄a ng逢運i có công quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 1 Thông t逢 nƠy 
g穎i Phòng Lao đ瓜ng - Th逢挨ng binh vƠ Xư h瓜i n挨i gi違i quy院t ch院 đ瓜 逢u đưi gi医y xác nh壱n c栄a c挨 
s荏 giáo d映c ph鰻 thông ho員c c挨 s荏 giáo d映c ngh隠 nghi羽p, đ衣i h丑c theo đ鵜nh k┻ chi tr違 tr嬰 c医p 逢u 
đưi trong giáo d映c đƠo t衣o. 

Tr逢運ng h嬰p h丑c sinh, sinh viên b鵜 k益 lu壱t bu瓜c thôi h丑c ho員c t詠 Ủ b臼 h丑c thì c挨 s荏 giáo d映c ph鰻 
thông ho員c c挨 s荏 giáo d映c ngh隠 nghi羽p, đ衣i h丑c n挨i h丑c sinh, sinh viên đang h丑c g穎i thông báo 
đ吋 Phòng Lao đ瓜ng - Th逢挨ng binh vƠ Xư h瓜i d瑛ng th詠c hi羽n ch院 đ瓜 逢u đưi. 

Khi h丑c sinh, sinh viên đ逢嬰c nh壱p h丑c l衣i thì c挨 s荏 giáo d映c ph鰻 thông ho員c c挨 s荏 giáo d映c ngh隠 
nghi羽p, đ衣i h丑c n挨i h丑c sinh, sinh viên theo h丑c g穎i thông báo đ吋 Phòng Lao đ瓜ng - Th逢挨ng binh 
vƠ Xư h瓜i ti院p t映c th詠c hi羽n ch院 đ瓜 逢u đưi theo quy đ鵜nh. 

Tr逢運ng h嬰p h丑c sinh, sinh viên không đ逢嬰c th詠c hi羽n ch院 đ瓜 逢u đưi trong giáo d映c đƠo t衣o quy 
đ鵜nh t衣i Ai吋m c, Kho違n 4 Ai隠u 2 c栄a Thông t逢 nƠy thì Phòng Lao đ瓜ng - Th逢挨ng binh vƠ Xư h瓜i 
thông báo đ院n c挨 s荏 giáo d映c ph鰻 thông ho員c c挨 s荏 giáo d映c ngh隠 nghi羽p, đ衣i h丑c n挨i h丑c sinh, 
sinh viên đang h丑c; 

b) Phòng Lao đ瓜ng - Th逢挨ng binh vƠ Xư h瓜i th詠c hi羽n chi tr違 ch院 đ瓜 逢u đưi trong giáo d映c đƠo 
t衣o tr詠c ti院p ho員c qua tƠi kho違n cá nhơn theo yêu c亥u c栄a h丑c sinh, sinh viên quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 1 
Thông t逢 nƠy. 

Ai隠u 7. Ph逢挨ng th泳c chi tr違 

1. C挨 quan th詠c hi羽n chi tr違 

Phòng Lao đ瓜ng - Th逢挨ng binh vƠ Xư h瓜i qu違n lỦ, t鰻 ch泳c chi tr違 tr嬰 c医p cho h丑c sinh, sinh viên 
thu瓜c di羽n 逢u đưi. 

2. Th運i gian chi tr違 

a) Tr嬰 c医p 逢u đưi hƠng n<m: chi tr違 vƠo đ亥u n<m h丑c ho員c đ亥u khóa h丑c 

Chi tr違 vƠo tháng 10, tháng 11 đ嘘i v噂i h丑c sinh 

Chi tr違 vƠo tháng 11, tháng 12 đ嘘i v噂i sinh viên 

Tr逢運ng h嬰p h丑c sinh, sinh viên ch逢a nh壱n tr嬰 c医p 逢u đưi hƠng n<m thì đ逢嬰c truy l┄nh; 



b) Tr嬰 c医p 逢u đưi hƠng tháng: chi tr違 02 l亥n trong n<m 

L亥n 1 chi tr違 vƠo tháng 10, tháng 11 đ嘘i v噂i h丑c sinh ho員c tháng 11, tháng 12 đ嘘i v噂i sinh viên 

L亥n 2 chi tr違 vƠo tháng 3, tháng 4 

Tr逢運ng h嬰p h丑c sinh, sinh viên ch逢a nh壱n tr嬰 c医p 逢u đưi hƠng tháng thì đ逢嬰c truy l┄nh. 

3. Khung th運i gian ho員c ch逢挨ng trình h丑c 

Khung th運i gian h丑c ho員c ch逢挨ng trình h丑c theo quy đ鵜nh t衣i quy ch院 đƠo t衣o đ衣i h丑c, giáo d映c 
ngh隠 nghi羽p vƠ giáo d映c ph鰻 thông. 

Ai隠u 8. T鰻 ch泳c th詠c hi羽n 

1. 曳y ban nhơn dơn c医p t雨nh ch雨 đ衣o th詠c hi羽n ch院 đ瓜 逢u đưi theo quy đ鵜nh t衣i Thông t逢 nƠy vƠ t鰻 
ch泳c thanh tra, ki吋m tra, x穎 lỦ nh英ng sai ph衣m trong th詠c hi羽n ch院 đ瓜 逢u đưi trong giáo d映c đƠo 
t衣o. 

2. S荏 Lao đ瓜ng-Th逢挨ng binh vƠ Xư h瓜i có trách nhi羽m t鰻 ch泳c th詠c hi羽n các quy đ鵜nh t衣i Thông 
t逢 nƠy; t鰻ng h嬰p, báo cáo hƠng n<m theo quy đ鵜nh, đ欝ng th運i có trách nhi羽m ki吋m tra, thanh tra 
vi羽c th詠c hi羽n ch院 đ瓜 逢u đưi trong giáo d映c đƠo t衣o 荏 đ鵜a ph逢挨ng. 

Ai隠u 9. Hi羽u l詠c thi hƠnh 

1. Thông t逢 nƠy có hi羽u l詠c thi hƠnh k吋 t瑛 ngƠy 12 tháng 11 n<m 2015. 

2. Trong tr逢運ng h嬰p các v<n b違n d磯n chi院u trong Thông t逢 nƠy đ逢嬰c thay th院 ho員c s穎a đ鰻i, b鰻 
sung thì th詠c hi羽n theo v<n b違n thay th院 ho員c s穎a đ鰻i, b鰻 sung đó. 

3. Trong quá trình tri吋n khai th詠c hi羽n, n院u có v逢噂ng m逸c, các c挨 quan, đ挨n v鵜 ph違n 違nh k鵜p th運i 
v隠 B瓜 Lao đ瓜ng - Th逢挨ng binh vƠ Xư h瓜i đ吋 xem xét gi違i quy院t./. 

  

 
N¬i nhｆn: 
- V<n phòng Trung 逢挨ng A違ng; 
- V<n phòng T鰻ng Bí th逢; 
- V<n phòng Qu嘘c h瓜i; 
- V<n phòng Ch栄 t鵜ch n逢噂c; 
- Vi羽n ki吋m sát nhơn dơn t嘘i cao; 
- Tòa án nhơn dơn t嘘i cao; 
- Ki吋m toán nhƠ n逢噂c; 
- Các B瓜, c挨 quan ngang B瓜, c挨 quan thu瓜c Chính ph栄; 
- C挨 quan Trung 逢挨ng c栄a các đoƠn th吋; 
- 曳y ban nhơn dơn, S荏 LATBXH các t雨nh, thƠnh ph嘘 tr詠c thu瓜c 
Trung 逢挨ng; 
- Các đ挨n v鵜 thu瓜c B瓜 LATBXH; 
- Website Chính ph栄; 

KT. B浦 TR姶雲NG 
TH永 TR姶雲NG 

 
 
 
 

Doưn M壱u Di羽p 



- Website B瓜 LATBXH; 
- L逢u: VT, NCC (20b). 

  

PH影 L影C S渦 1 

Mẩ HI烏U H窺C SINH, SINH VIÊN 
(Ban hành kèm theo Thông t⇔ sぐ 36/2015/TT-BLATBXH ngày 28 tháng 9 n<m 2015 cてa Bじ Lao 

đじng-Th⇔¬ng binh và Xụ hじi) 

TT  H窺C SINH, SINH VIÊN THU浦C DI烏N 姶U AÃI MÃ HI 烏U 

1 Anh hùng L詠c l逢嬰ng v┡ trang nhơn dơn, Anh hùng Lao đ瓜ng 
trong th運i k┻ kháng chi院n 

xx/AH - 01 

2 Th逢挨ng binh xx/TB - 02 

3 Con c栄a li羽t s悦 xx/CLS - 03 

4 Con c栄a ng逢運i ho衣t đ瓜ng cách m衣ng tr逢噂c ngƠy 01 tháng 01 
n<m 1945; con c栄a ng逢運i ho衣t đ瓜ng cách m衣ng t瑛 ngày 01 tháng 
01 n<m 1945 đ院n ngƠy kh荏i tháng Tám n<m 1945 

xx/CCBCM - 04 

5 Con c栄a Anh hùng L詠c l逢嬰ng v┡ trang nhơn dơn, con c栄a Anh 
hùng Lao đ瓜ng trong th運i k┻ kháng chi院n 

xx/CAH - 05 

  Con c栄a th逢挨ng binh xx/CTB 

6 Con c栄a th逢挨ng binh suy gi違m kh違 n<ng lao đ瓜ng t瑛 21% đ院n 
60% 

xx/CTB - 06 

7 Con c栄a th逢挨ng binh suy gi違m kh違 n<ng lao đ瓜ng t瑛 61% tr荏 lên xx/CTB - 07 

  Con c栄a ng逢運i h逢荏ng chính sách nh逢 th逢挨ng binh xx/CNTB 

8 Con c栄a ng逢運i h逢荏ng chính sách nh逢 th逢挨ng binh suy gi違m kh違 
n<ng lao đ瓜ng t瑛 21% đ院n 60% 

xx/CNTB - 08 

9 Con c栄a ng逢運i h逢荏ng chính sách nh逢 th逢挨ng binh suy gi違m kh違 
n<ng lao đ瓜ng t瑛 61% tr荏 lên 

xx/CNTB - 09 

  Con c栄a th逢挨ng binh B đ逢嬰c xác nh壱n t瑛 31/12/1993 v隠 
tr逢噂c 

xx/CTB - B 

10 Con c栄a th逢挨ng binh B suy gi違m kh違 n<ng lao đ瓜ng t瑛 21% đ院n 
60% 

xx/CTB - B10 

11 Con c栄a th逢挨ng binh B suy gi違m kh違 n<ng lao đ瓜ng t瑛 61% tr荏 
lên 

xx/CTB - B11 

  Con c栄a b羽nh binh xx/CBB 

12 Con c栄a b羽nh binh suy gi違m kh違 n<ng lao đ瓜ng t瑛 41% đ院n 60% xx/CBB - 12 



13 Con c栄a b羽nh binh suy gi違m kh違 n<ng lao đ瓜ng t瑛 61% tr荏 lên xx/CBB - 13 

  Con c栄a ng逢運i ho衣t đ瓜ng kháng chi院n b鵜 nhi宇m ch医t đ瓜c hóa 
h丑c 

xx/CNHH 

14 Con c栄a ng逢運i ho衣t đ瓜ng kháng chi院n b鵜 nhi宇m ch医t đ瓜c hóa h丑c 
suy gi違m kh違 n<ng lao đ瓜ng t瑛 21% đ院n 60% 

xx/CNHH - 14 

15 Con c栄a ng逢運i ho衣t đ瓜ng kháng chi院n b鵜 nhi宇m ch医t đ瓜c hóa h丑c 
b鵜 suy gi違m kh違 n<ng lao đ瓜ng t瑛 61% tr荏 lên 

xx/CNHH - 15 

Chú thích: "xx" lƠ kỦ hi羽u c栄a các t雨nh, thƠnh ph嘘 tr詠c thu瓜c Trung 逢挨ng quy đ鵜nh t衣i Ph映 l映c 
s嘘 II c栄a Thông t逢 s嘘 05/2013/TT-BLATBXH ngƠy 15 tháng 5 n<m 2013 c栄a B瓜 Lao đ瓜ng-
Th逢挨ng binh vƠ Xư h瓜i. 

Ví d映: Sinh viên Nguy宇n V<n A lƠ Anh hùng LLVTND hi羽n do S荏 Lao đ瓜ng - Th逢挨ng binh và 
Xư h瓜i ThƠnh ph嘘 H欝 Chí Minh qu違n lỦ, mư hi羽u đ逢嬰c ghi lƠ HCM/AH - 01; t逢挨ng t詠, n院u 荏 AƠ 
N印ng thì ghi là DAN/AH - 01. 

M磯u s嘘 01/姶AGD 

T云 KHAI A陰 NGH卯 GI謂I QUY蔭T 姶U AÃI TRONG GIÁO D影C AÀO T萎O  

(Ban hành kèm theo Thông t⇔ sぐ 36/2015/TT-BLATBXH ngày 28 tháng 9 n<m 2015 cてa Bじ Lao 
đじng-Th⇔¬ng binh và Xụ hじi) 

C浦NG HọA XÃ H浦I CH曳 NGH┃A VI烏T NAM 
A瓜c l壱p - T詠 do - H衣nh phúc 

--------------- 

T云 KHAI  

A陰 NGH卯 GI謂I QUY蔭T CH蔭 A浦 姶U AÃI TRONG GIÁO D影C AÀO T萎O 

H丑 vƠ tên ng逢運i có công (1)...................................................là: (2)................................................. 

NgƠy tháng n<m sinh:.............................................Nam/N英............................................................. 

S嘘 h欝 s挨: ................................................. 

N挨i đ<ng kỦ th逢運ng trú: Xư (ph逢運ng).............................. Qu壱n (huy羽n).......................................... 

T雨nh (thƠnh ph嘘)................................................................................................................................ 

N挨i đang qu違n lỦ chi tr違 tr嬰 c医p: ...................................................................................................... 

Tôi là (3)...................................................... quan h羽 v噂i ng逢運i có công (4):.................................... 



A隠 ngh鵜 gi違i quy院t 逢u đưi giáo d映c, đƠo t衣o đ嘘i v噂i: 

STT H丑 vƠ tên (5) NgƠy, tháng, n<m sinh Quan h羽 v噂i ng逢運i có 
công 

1       

2       

...       

Hình th泳c nh壱n ch院 đ瓜 逢u đưi: 

  Tr詠c ti院p t衣i c挨 quan LATBXH 

  Qua Tài kho違n cá nhơn. S嘘 TK:........................................ T衣i NH....................... 

Tôi xin cam đoan l運i khai trên lƠ đúng s詠 th壱t, n院u sai tôi hoƠn toƠn ch鵜u trách nhi羽m tr逢噂c pháp 
lu壱t. 

  

Xác nh壱n c栄a c挨 quan có th育m quy隠n (6) 
Ông/bà........................................................... 
có b違n khai nh逢 trên lƠ đúng. 

... ..., ngày... ... tháng... ...n<m... ... 
NG姶云I KHAI 

(Ký tên và ghi rõ hが, tên) 
Th栄 tr逢荏ng đ挨n v鵜 

(ký, ghi rõ hが tên và đóng dＸu) 
  

Ghi chú 

(1) Ghi rõ hが tên ng⇔ぜi có công. 

(2) Ghi rõ loＴi đぐi t⇔ぢng ng⇔ぜi có công vずi cách mＴng (nｘu là th⇔¬ng binh, bうnh binh thì ghi 
thêm tぴ lう mＸt sとc lao đじng). 

(3) Ghi hが tên ng⇔ぜi đとng khai. 

(4) Ghi quan hう ng⇔ぜi đとng khai vずi ng⇔ぜi có công. 

(5) Ghi rõ hが và tên hがc sinh, sinh viên đ⇔ぢc h⇔ぞng trぢ cＸp. 

(6) Xác nhｆn cてa c¬ quan có thｂm quyｚn: 

Trung tâm nuôi d⇔だng th⇔¬ng binh, bうnh binh nｐng và ng⇔ぜi có công xác nhｆn ng⇔ぜi có công 
vずi cách mＴng do Trung tâm quＶn lý. 

A¬n vお quân đじi, công an có thｂm quyｚn theo quy đおnh cてa Bじ Quぐc phòng, Bじ Công an xác 
nhｆn ng⇔ぜi có công vずi cách mＴng do đ¬n vお quân đじi, công an quＶn lý. 



づy ban nhân dân cＸp xụ xác nhｆn ng⇔ぜi có công vずi cách mＴng đぐi vずi nhのng tr⇔ぜng hぢp còn 
lＴi đang th⇔ぜng trú tＴi xụ. 

M磯u s嘘 02/姶AGD 

GI遺Y XÁC NH一N  

(Ban hành kèm theo Thông t⇔ sぐ 36/2015/TT-BLATBXH ngày 28 tháng 9 n<m 2015 cてa Bじ Lao 
đじng-Th⇔¬ng binh và Xụ hじi) 

C浦NG HọA XÃ H浦I CH曳 NGH┃A VI烏T NAM 
A瓜c l壱p - T詠 do - H衣nh phúc 

--------------- 

GI遺Y XÁC NH一N 

Ph亥n I: Dùng cho c挨 s荏 giáo d映c m亥m non, ph鰻 thông xác nh壱n 

Tr逢運ng: ............................................................................................................................................ 

Xác nh壱n h丑c sinh:............................................................................................................................ 

Hi羽n đang h丑c t衣i l噂p................................ H丑c k┻:.............................. N<m h丑c:............................. 

Ph亥n II: Dùng cho các c挨 s荏 giáo d映c ngh隠 nghi羽p, giáo d映c đ衣i h丑c xác nh壱n 

Tr逢運ng:............................................................................................................................................. 

Xác nh壱n anh/ch鵜:.............................................................................................................................. 

Hi羽n lƠ h丑c sinh, sinh viên: 

N<m th泳............... H丑c k┻: .............. N<m h丑c............... 

Khoa ................ Khóa h丑c ................. Th運i gian khóa h丑c ............(n<m); 

Hình th泳c đƠo t衣o: ................................ 

K益 lu壱t: ........................(ghi rõ m泳c đ瓜 k益 lu壱t n院u có). 

A隠 ngh鵜 Phòng Lao đ瓜ng-Th逢挨ng binh vƠ Xư h瓜i xem xét, gi違i quy院t ch院 đ瓜 逢u đưi trong giáo 
d映c đƠo t衣o cho..................... theo quy đ鵜nh vƠ ch院 đ瓜 hi羽n hƠnh. 

  

  ... ..., ngày... ... tháng... ...n<m... ... 



Th栄 tr逢荏ng đ挨n v鵜 
(KỦ tên, đóng d医u) 

M磯u s嘘 03/姶AGD 

QUY蔭T A卯NH TH衛C HI烏N CH蔭 A浦 姶U AÃI TRONG GIÁO D影C AÀO T萎O  

(Ban hành kèm theo Thông t⇔ sぐ 36/2015/TT-BLATBXH ngày 28 tháng 9 n<m 2015 cてa Bじ Lao 
đじng-Th⇔¬ng binh và Xụ hじi) 

UBND T迂NH, THÀNH 
PH渦..... 

S雲 LAO A浦NG TH姶愛NG 
BINH VÀ XÃ H浦I 

C浦NG HọA XÃ H浦I CH曳 NGH┃A VI烏T NAM 
A瓜c l壱p - T詠 do - H衣nh phúc 

--------------- 

S嘘:       /QA-............... Hà Nじi, ngày       tháng         n<m 

  

QUY蔭T A卯NH 

V隠 vi羽c th詠c hi羽n ch院 đ瓜 逢u đưi trong giáo d映c đƠo t衣o 

GIÁM A渦C S雲 LAO A浦NG - TH姶愛NG BINH VÀ XÃ H 浦I 

C<n c泳 Ngh鵜 đ鵜nh s嘘 31/2013/NA-CP ngƠy 09 tháng 04 n<m 2013 c栄a Chính ph栄 quy đ鵜nh chi 
ti院t, h逢噂ng d磯n thi hƠnh m瓜t s嘘 đi隠u c栄a Pháp l羽nh 逢u đưi ng逢運i có công v噂i cách m衣ng; 

Xét đ隠 ngh鵜 c栄a Tr逢荏ng phòng Ng逢運i có công, 

QUY蔭T A卯NH: 

Ai隠u 1. Th詠c hi羽n ch院 đ瓜 逢u đưi trong giáo d映c đƠo t衣o 

Cho h丑c sinh, sinh viên:..................................................................................................................... 

Sinh ngày................ tháng................ n<m......................................................................................... 

N挨i đ<ng kỦ th逢運ng trú..................................................................................................................... 

Mư hi羽u: ............................................................................................................................................ 

Ai隠u 2. H丑c sinh, sinh viên có tên t衣i Ai隠u 1 đ逢嬰c h逢荏ng ch院 đ瓜 逢u đưi trong giáo d映c đƠo t衣o 
theo quy đ鵜nh. 



Ai隠u 3. Các Ông (Bà) Tr逢荏ng phòng Ng逢運i có công, Phòng K院 ho衣ch - Tài chính, Phòng Lao 
đ瓜ng - Th逢挨ng binh vƠ Xư h瓜i ............................. vƠ các ông (bƠ) có tên t衣i Ai隠u 1 thi hƠnh 
Quy院t đ鵜nh nƠy./. 

  

 
N¬i nhｆn: 
- Nh逢 Ai隠u 3 
- ..................; 
- L逢u: VT. 

GIÁM A渦C 
(ký, ghi rõ hが tên và đóng dＸu) 

  


