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1) ðối tượng áp dụng
Học sinh có hạnh kiểm tốt, học lực giỏi trong học kỳ xét, cấp học bổng và ñạt
ñược một trong hai tiêu chuẩn: ñiểm môn chuyên của học kỳ xét, cấp học bổng phải
ñạt từ 8,5 trở lên hoặc ñạt ñược một trong các giải từ khuyến khích trở lên trong các
kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, quốc tế của năm học ñó.
Số lượng học sinh ñược hỗ trợ học bổng ñược tính từ cao xuống thấp theo xếp
loại vị thứ và cấp cho tối ña 50% số học sinh trong từng lớp của năm học.
2. Mức hỗ trợ 500.000 ñồng/học sinh/tháng.
3. Thời gian hưởng 09 tháng/năm học (học kỳ I tính 5 tháng, học kỳ II tính 4
tháng).
ðiều 2. Thông qua chính sách ñối với ñối với giáo viên tham gia dạy bồi
dưỡng ñội tuyển học sinh giỏi thành phố dự thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế;
giáo viên hướng dẫn nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp quốc gia; học sinh trong
các ñội tuyển học sinh giỏi quốc gia các môn văn hóa; học sinh tham gia thi
nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp quốc gia
1. ðối với giáo viên
a) Giáo viên thỉnh giảng không thuộc ngành Giáo dục và ðào tạo thành phố
quản lý
- Mức chi 350.000 ñồng/tiết.
- Hỗ trợ thêm tiền ăn bằng 280.000 ñồng/người/ngày.
b) Giáo viên thuộc ngành Giáo dục và ðào tạo thành phố quản lý
Mức chi 350.000 ñồng/tiết.
c) Thời gian hưởng
Tối ña không quá 90 ngày cho một ñợt bồi dưỡng, mỗi tuần tối ña 6 buổi, mỗi
buổi không quá 5 tiết.
2. ðối với học sinh
a) Học sinh trong ñội dự tuyển quốc gia ñược hỗ trợ tiền ăn cho những ngày
tham gia bồi dưỡng bằng 100.000 ñồng/người/ngày; tối ña không quá 90 ngày.
b) Học sinh ñược Bộ Giáo dục và ðào tạo gọi vào ñội dự thi tuyển chọn ñội
tuyển quốc tế ñược hỗ trợ tiền ăn cho những ngày tham gia bồi dưỡng bằng 200.000
ñồng/người/ngày; tối ña không quá 90 ngày.
ðiều 3. Thông qua chính sách thưởng ñối với học sinh ñạt giải, giáo viên
tham gia bồi dưỡng học sinh ñạt giải tại các kỳ thi quốc gia và quốc tế, thủ khoa
kỳ thi ñại học
1. ðối với học sinh

