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THÔNG BÁO 
V/v thực hiện chế độ Hỗ trợ chi phí học tập 

năm học 2016 - 2017 đối với sinh viên hệ Cao đẳng 

 

 Căn cứ Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng 

Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc 

thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học; 

 Căn cứ Thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 

2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 

66/2013/QĐ-TTg; 

 Ban giám hiệu thông báo việc thực hiện chế độ hỗ trợ chi phí học tập năm học 2016 

- 2017 đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, cụ thể 

như sau: 

1. Đối tượng 

 Sinh viên hệ Cao đẳng chính quy là người dân tộc thiểu số thuộc hộ cận nghèo, hộ 

nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo từng thời kỳ. 

 2. Hồ sơ hỗ trợ chi phí học tập 

 - Đơn Đề nghị hỗ trợ chi phí học tập (theo mẫu). 

 - Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016 do Ủy ban nhân dân xã, 

phường, thị trấn cấp. 

 - Giấy khai sinh (bản sao có công chứng). 

 3. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ 

 - Thời gian: Đến hết ngày 30/11/2016 

 - Địa điểm: phòng Công tác Học sinh - sinh viên, tầng 3 nhà A1. 

 Lưu ý: Sinh viên nộp hồ sơ đúng thủ tục, đúng thời gian và địa điểm theo quy định. 

Sau thời gian trên, Nhà trường sẽ không giải quyết các vấn đề liên quan đến chế độ hỗ trợ 

chi phí học tập trong học kỳ đó. 

 4. Thực hiện 

 - Giáo viên chủ nhiệm (CVHT) phổ biến tới sinh viên lớp thực hiện thông báo. 



 Trên đây là thông báo về thực hiện chế độ hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên hệ 

Cao đẳng năm học 2016 - 2017, Ban giám hiệu yêu cầu giáo viên chủ nhiệm (CVHT), các 

em sinh viên nghiêm túc thực hiện. 

 

Nơi nhận: 
- BGH (để báo cáo); 
- Các lớp HSSV (để thực hiện); 
- Lưu VT. 
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