Theo dự thảo nghị định quy định về chính sách tín dụng và hoàn trả khoản vay tín dụng đối với học sinh,
sinh viên sư phạm vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) công bố và Chính phủ sẽ trình Quốc hội xem
xét thời gian tới, Bộ GD-ĐT đề xuất thay chính sách miễn học phí cho sinh viên sư phạm bằng việc cho vay
tín dụng, cấp học bổng cho sinh viên học tập tại các cơ sở đào tạo giáo viên.
Cụ thể, việc cho vay tín dụng phải bảo đảm đủ để trả học phí và chi phí sinh hoạt cho toàn khóa học của học
sinh, sinh viên. Học sinh, sinh viên không phải trả khoản vay tín dụng nếu làm việc trong ngành giáo dục đủ
thời gian theo quy định.
Trường hợp không công tác trong ngành giáo dục sau khi tốt nghiệp theo thời gian quy định tại nghị định
này thì có trách nhiệm hoàn trả khoản vay tín dụng.

Bộ GD-ĐT thay chính sách miễn học phí bằng vay tín dụng cho sinh viên sư phạm- Ảnh: Tấn Thạnh

Theo Bộ GD-ĐT, sinh viên sư phạm lập hồ sơ tín dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội, các khoản vay tín
dụng bao gồm: Học phí (mức vay bằng mức thu học phí của cơ sở đào tạo nơi sinh viên theo học); sinh hoạt
phí (định mức: 3- 3,5 triệu đồng/tháng/sinh viên và thời gian vay không quá 10 tháng/năm học).
Sinh viên ra trường, nếu làm trong ngành sư phạm tối thiểu trong thời gian 5 năm sẽ không phải trả khoản
tín dụng học phí và sinh hoạt phí.
Nếu trong vòng 2 năm sau khi ra trường, sinh viên không công tác trong ngành sư phạm sẽ phải thực hiện
hoàn trả khoản vay học phí và sinh hoạt phí trong vòng 3 năm tiếp theo.
Sinh viên ra trường có làm trong ngành sư phạm, tuy nhiên thời gian công tác trong ngành chưa đủ 5 năm
cũng sẽ phải hoàn trả khoản vay học phí và sinh hoạt phí.
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