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THÔNG BÁO 
Về một số chế độ, chính sách cho sinh viên năm học 2013-2014 

 

Phòng QLSV xin thông báo đến toàn thể sinh viên các nội dung về chế độ, 

chính sách cho sinh viên năm học 2013-2014 như sau: 

1. Về trợ cấp xã hội 

Nhà trường sẽ tiến hành trợ cấp xã hội cho các đối tượng chính sách: Dân tộc 

vùng cao (DTVC), Hộ nghèo (HN), sinh viên là con mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi 

nương tựa, không có người chu cấp thường xuyên (MC). 

Danh sách các đối tượng trên được đính kèm thông báo này. Những sinh viên 

thuộc các đối tượng trên nhưng chưa có tên trong danh sách, làm đơn, bổ sung hồ sơ 

tại Phòng QLSV trước ngày 13/9/2013. Các giấy tờ cần bổ sung cụ thể như sau: 

 Đối tượng DTVC:  

- 01 bản sao giấy khai sinh hoặc 01 bản sao công chứng hộ khẩu. 

- 01 giấy xác nhận đối tượng dân tộc thiểu số vùng cao. 

 Đối tượng HN:  

- 01 bản sao công chứng sổ hoặc giấy chứng nhận hộ đói, hộ nghèo. 

 Đối tượng MC:  

- 01 bản sao công chứng Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch 

UBND cấp quận/huyện cấp. 

2. Về trợ cấp khó khăn 

Hàng kỳ, Nhà trường sẽ tiến hành xét chọn, trợ cấp khó khăn cho các sinh viên 

có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cần sự hỗ trợ đặc biệt. Những sinh viên có hoàn cảnh 

đặc biệt khó khăn nói trên, viết đơn xin trợ cấp khó khăn (xin xác nhận của địa phương 

nếu được) nộp về Phòng QLSV trước ngày 13/9/2013. 

3. Về học bổng khuyến khích học tập 

Như thông báo đã niêm yết, sau khi tiếp nhận, xử lý một số đơn thắc mắc về 

học bổng của sinh viên, Nhà trường đã tiến hành sửa đổi học bổng khuyến khích học 

tập của một số sinh viên. Danh sách chi tiết xin xem ở bảng tin Phòng QLSV. 

4. Về học phí 

Căn cứ nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010, Thông tư liên tịch số 

29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/11/2010, Nghị định số 

74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013, 

KHẨN 



 Nhà trường xin trích đăng một số quy định về việc miễn, giảm học phí mới liên 

quan đến sinh viên như sau (Trích nghị định số 49/2010/NĐ-CP và 74/2013/NĐCP): 

 

Điều 4. Đối tượng được miễn học phí 

1. Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng 

theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 

29/6/2005, Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.” 

3. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi 

nương tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế. 

7. Học sinh, sinh viên hệ cử tuyển (kể cả học sinh cử tuyển học nghề nội trú với 

thời gian đào tạo từ 3 tháng trở lên). 

8. Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, trường dự bị đại học, khoa dự bị 

đại học. 

9. Học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại 

học là người dân tộc thiểu số thuộc số nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ 

tướng Chính phủ. 

12. Học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người, ở vùng có điều kiện 

kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn. 
 

Điều 5. Đối tượng được giảm học phí 

1. Các đối tượng được giảm 70% học phí gồm: học sinh, sinh viên các chuyên 

ngành nhã nhạc cung đình, chèo, tuồng, cải lương, múa, xiếc; một số nghề học nặng 

nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với dạy nghề. Danh mục các nghề học nặng nhọc, độc 

hại, nguy hiểm do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định. 

2. Các đối tượng được giảm 50% học phí gồm: 

a. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên 

chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắt bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ 

cấp thường xuyên; 

 

Tất cả các sinh viên thuộc các đối tượng được miễn, giảm học phí nói trên, nộp 

các giấy tờ xác nhận tương ứng về Phòng QLSV trước ngày 17/9/2013. Nhà trường sẽ 

không giải quyết cho các đối tượng nộp sau ngày 17/9/2013. 

Từ ngày 01/9/2013, Nhà trường sẽ dừng việc xác nhận “Đơn đề nghị cấp tiền 

hỗ trợ miễn, giảm học phí” đối với đối tượng “sinh viên học theo ngành học có tiếp 

xúc với hóa chất độc hại” từ học kỳ I, năm học 2013-2014. 

Sinh viên có thể tìm, tham khảo các văn bản trên để có thêm thông tin chi tiết. 
 

 PHÒNG QUẢN LÝ SINH VIÊN 


