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BỘ TÀI CHÍNH - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

BỘ TÀI CHÍNH - BỘ GIÁO 
DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
Số: 25/2013/TTLT-BTC-BGDĐT 

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2013 

 
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 

Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 21/2010/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 
11/02/2010 của Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định  

chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) đại học,  
cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp  

 

Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001; 

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 
06/3/2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 
03/6/2002; 

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, Cục trưởng Cục Khảo thí và 
kiểm định chất lượng giáo dục, 

Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông 
tư liên tịch sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 21/2010/TTLT-BTC-BGDĐT 
ngày 11/02/2010 của Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định 
chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) đại học, cao đẳng và 
trung cấp chuyên nghiệp, như sau: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư liên tịch số 
21/2010/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 11/02/2010, như sau: 

1. Sửa đổi, bổ sung Mục I Thông tư liên tịch số 21/2010/TTLT/BTC-BGDĐT 
như sau: 

“1. Phạm vi điều chỉnh: Thông tư này quy định chế độ thu và sử dụng phí dự 
thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học và sau 
đại học; gồm: đối tượng thu phí, mức thu phí và phân phối, quản lý và sử dụng tiền 
thu phí. 
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2. Đối tượng áp dụng: Thí sinh thực tế đăng ký dự thi, dự tuyển trung cấp 
chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học và sau đại học ở các cơ sở giáo dục - đào tạo 
thuộc hệ thống giáo dục quốc dân phải tổ chức thi tuyển, xét tuyển theo quy định”. 

2. Sửa đổi,  bổ sung điểm 2 Mục III của Thông tư liên tịch số 21/2010/ 
TTLT-BTC-BGDĐT như sau: 

“2. Mức thu phí dự thi, dự tuyển đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp 
ở các cơ sở giáo dục - đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân được quy định 
như sau: 

a) Tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp: 

a.1) Thí sinh thuộc diện xét tuyển hoặc tuyển thẳng vào các trường đại học, 
cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp: 30.000 (ba mươi nghìn) đồng/hồ sơ.  

a.2) Thí sinh đăng ký dự thi, sơ tuyển và dự thi vào các trường đại học, cao đẳng: 

- Đăng ký dự thi: 60.000 (sáu mươi nghìn) đồng/hồ sơ. 

- Sơ tuyển (đối với trường có tổ chức sơ tuyển trước khi thi chính thức): 

+ Sơ tuyển đối với các ngành năng khiếu: 120.000 (một trăm hai mươi nghìn) 
đồng/hồ sơ (bao gồm tất cả các môn). 

+ Sơ tuyển đối với các ngành khác: 50.000 (năm mươi nghìn) đồng/hồ sơ (bao 
gồm tất cả các môn). 

- Dự thi: 

+ Dự thi văn hóa: 45.000 (bốn lăm nghìn) đồng/hồ sơ (bao gồm tất cả các môn). 

+ Dự thi năng khiếu: 300.000 (ba trăm nghìn) đồng/hồ sơ (bao gồm tất cả 
các môn). 

b) Tuyển sinh đào tạo sau đại học: 

- Đăng ký dự thi: 60.000 (sáu mươi nghìn) đồng/thí sinh/hồ sơ. 

- Dự thi cao học: 120.000 (một trăm hai mươi nghìn) đồng/thí sinh/môn dự thi. 

- Dự tuyển nghiên cứu sinh: 200.000 (hai trăm nghìn) đồng/thí sinh. 

c) Tuyển sinh đào tạo ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước: 

- Đăng ký xét tuyển: 200.000 (hai trăm nghìn) đồng/thí sinh/hồ sơ.” 

3. Sửa đổi, bổ sung tiết a và tiết b điểm 1 Mục IV của Thông tư liên tịch số 
21/2010/TTLT-BTC-BGDĐT như sau: 

“1. Phân phối số tiền thu phí dự thi, dự tuyển sau đại học, đại học, cao đẳng và 
trung cấp chuyên nghiệp: 

a) Toàn bộ số tiền phí đăng ký dự thi, dự tuyển vào các trường đại học, cao 
đẳng, trung cấp chuyên nghiệp do các Sở Giáo dục và Đào tạo trực tiếp thu được 
phân phối như sau: 
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- Trích nộp cho Bộ Giáo dục và Đào tạo để bổ sung kinh phí cho việc triển 
khai công tác tuyển sinh và công tác khác liên quan đến công tác tuyển sinh của Bộ 
như sau: 

+ 8.000 (tám nghìn) đồng/hồ sơ đối với hồ sơ đăng ký dự thi vào đại học, 
cao đẳng. 

+ 4.000 (bốn nghìn) đồng/hồ sơ đối với hồ sơ đăng ký xét tuyển vào trung cấp 
chuyên nghiệp. 

- Trích để lại cho Sở Giáo dục và Đào tạo để bổ sung kinh phí cho việc triển 
khai công tác tuyển sinh ở địa phương như sau: 

+ 8.000 (tám nghìn) đồng/hồ sơ đối với hồ sơ đăng ký dự thi vào đại học, 
cao đẳng. 

+ 6.500 (sáu nghìn năm trăm) đồng/hồ sơ đối với hồ sơ đăng ký xét tuyển vào 
trung cấp chuyên nghiệp. 

- Số tiền phí đăng ký dự thi, dự tuyển thu được còn lại chuyển cho cơ sở giáo 
dục - đào tạo nơi thí sinh đăng ký dự thi, dự tuyển. 

- Sau khi chi cho các công tác tuyển sinh tại cơ sở giáo dục - đào tạo, nếu số 
tiền thu được từ phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) chưa hết thì nộp vào ngân 
sách nhà nước theo quy định của pháp luật. 

b) Toàn bộ số tiền phí đăng ký dự thi, dự tuyển vào các trường đại học, cao 
đẳng và trung cấp chuyên nghiệp do các cơ sở giáo dục - đào tạo trực tiếp thu được 
phân phối như sau: 

- Trích nộp cho Bộ Giáo dục và Đào tạo để bổ sung kinh phí cho việc triển 
khai công tác tuyển sinh và công tác khác liên quan đến công tác tuyển sinh của Bộ 
như sau: 

+ 8.000 (tám nghìn) đồng/hồ sơ đối với hồ sơ đăng ký dự thi vào đại học, 
cao đẳng. 

+ 4.000 (bốn nghìn) đồng/hồ sơ đối với hồ sơ đăng ký xét tuyển vào trung cấp 
chuyên nghiệp. 

- Số tiền phí đăng ký dự thi, dự tuyển thu được còn lại chuyển cho cơ sở giáo 
dục - đào tạo nơi thí sinh đăng ký dự thi, dự tuyển. 

- Sau khi chi cho các công tác tuyển sinh tại cơ sở giáo dục - đào tạo, nếu số 
tiền thu được từ phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) chưa hết thì nộp vào ngân 
sách nhà nước theo quy định của pháp luật. 

4. Trong quá trình thực hiện, khi chỉ số giá tiêu dùng biến động trên 20% so 
với thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành, sau khi có ý kiến thống nhất với 



CÔNG BÁO/Số 169 + 170/Ngày 25-03-2013 15

 

Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định điều chỉnh mức thu phí dự thi, 
dự tuyển tối đa 20% và điều chỉnh mức trích nộp cho Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở 
Giáo dục và Đào tạo.  

Điều 2. Điều khoản thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 25/4/2013 và áp dụng cho các kỳ 
tuyển sinh từ năm 2013.  

2. Các nội dung khác liên quan đến phí dự thi, dự tuyển không đề cập tại 
Thông tư này vẫn được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 
21/2010/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 11/02/2010 của Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ 
Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí 
tuyển sinh) đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp. 

3. Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp phí và cơ quan liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Thông tư này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng 
mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét, 
hướng dẫn bổ sung./. 

 
KT. BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC  

VÀ ĐÀO TẠO 
THỨ TRƯỞNG 

 

Nguyễn Vinh Hiển 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH 
THỨ TRƯỞNG 

 
Vũ Thị Mai 

 
 
 
 
 


