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TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 3 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 
Về việc nộp bổ sung hồ sơ thực hiện chế độ chính sách  

học kỳ 2, năm học 2021 – 2022 

 

Kính gửi: Giáo viên chủ nhiệm lớp 

Ban Cán sự lớp 

Sinh viên thuộc diện được hưởng chế độ chính sách 

 
- Căn cứ Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 quy định về cơ 

chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và 

chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo 

dục, đào tạo. 

Phòng Công tác sinh viên thông báo cho sinh viên đại học chính quy thuộc diện 

được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định về miễn, giảm học phí; trợ cấp xã 

hội; hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2, năm học 2021-2022 bổ sung hồ sơ như sau: 

1. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ PHẢI BỔ SUNG HỒ SƠ  
 

Đối tượng miễn 100% học phí Hồ sơ bổ sung 

Khoản 12 – Điều 15: 

Sinh viên học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và 

giáo dục đại học người dân tộc thiểu số có cha hoặc mẹ 

hoặc cả cha và mẹ hoặc ông bà (trong trường hợp ở với 

ông bà) thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định 

của Thủ tướng Chính phủ. 

Bản sao có công chứng: 

1. 03 bản - Giấy chứng 

nhận hộ nghèo, cận nghèo 

NĂM 2022 của UBND xã 

(phường) cấp. 

2. ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI PHẢI BỔ SUNG HỒ SƠ 
 

Đối tượng hưởng trợ cấp xã hội Hồ sơ bổ sung 

Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế, 

vượt khó học tập là những người mà gia đình của họ 

thuộc diện hộ nghèo (phải xuất trình Giấy chứng nhận là 

hộ nghèo do UBND phường, xã xác nhận). 

Bản sao có công chứng: 

1. 03 bản - Giấy chứng nhận 

hộ nghèo NĂM 2022 của 

UBND xã (phường) cấp.. 

3. ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP PHẢI BỔ SUNG HỒ SƠ  
 

Đối tượng hưởng hỗ trợ chi phí học tập Hồ sơ bổ sung 

Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ 

cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt theo từng thời kỳ. 

Bản sao có công chứng: 

1. 03 bản - Giấy chứng 

nhận hộ nghèo, cận nghèo  

NĂM 2022 của UBND xã 

(phường) cấp. 

 

* Lưu ý: Những sinh viên không nằm trong các đối tượng trên đã được hưởng 

các chế độ, chính sách từ học kỳ 1, năm học 2021 – 2022 không cần bổ sung hồ sơ. 



Việc cập nhật miễn, giảm học phí học kỳ 2, năm học 2021 – 2022 sẽ được thực 

hiện vào ngày 18/3/2022 khi các đơn vị liên quan thực hiện đầy đủ các thủ tục theo 

quy định (khóa đăng ký học phần, bổ sung hồ sơ miễn, giảm…), những sinh viên thuộc 

diện được giảm 50%, 70% học phí sẽ đóng phần học phí còn lại sau khi cập nhật vào 

ngày 18/3/2022, riêng sinh viên được miễn 100% học phí không cần đóng học phí học 

kỳ 2. 

4. VỀ VIỆC CHI TRẢ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH HỌC KỲ 1 

Đối với sinh viên hưởng chế độ chính sách từ học kỳ 1, năm học 2021 – 2022 do 

thiếu hồ sơ nên Nhà trường chưa chi trả được các chế độ, chính sách theo quy định, 

qua kiểm tra hồ sơ, Phòng Công tác sinh viên nhận thấy đa số sinh viên thiếu các mẫu 

đơn đề nghị miễn, giảm học phí; đơn xin hưởng trợ cấp xã hội; đơn xin hỗ trợ chi phí 

học tập do đó đề nghị sinh viên thuộc các đối tượng nêu trên tải mẫu đơn tại địa chỉ 

http://congtacsinhvien.hcmuc.edu.vn/van-ban/ (hoặc file đính kèm) thực hiện đúng 

theo quy định và nộp hồ sơ  về Phòng Công tác sinh viên để chuyển các đơn vị liên 

quan thực hiện chi trả. 

Hồ sơ gửi về địa chỉ:  

Phòng Công tác sinh viên - Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh  

Số 51 Quốc Hương, phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM 

Thời gian nộp hồ sơ bổ sung: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 18/03/2022. 

Sau thời gian nêu trên những sinh viên không thực hiện việc bổ sung hồ sơ, Phòng 

Công tác sinh viên sẽ không thực hiện các chế độ chính sách theo quy định. 

Kính đề nghị Quý thầy, cô Trưởng/phó các khoa chuyên môn, Giáo viên chủ 

nhiệm các lớp, Ban cán sự các lớp phối hợp tổ chức triển khai cho sinh viên thực hiện. 

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên 
- Đăng trên cổng TTSV 
- Lưu: CTSV 

KT.TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

(Đã ký) 

 
 

Lê Xuân Khánh  

http://congtacsinhvien.hcmuc.edu.vn/van-ban/


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ 
(Dùng cho sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập) 

 
 Kính gửi: - Ban Giám hiệu 

- Phòng Công tác sinh viên 

Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh. 

 
Họ và tên: .............................................................................................................. 

Ngày, tháng, năm sinh: .......................................................................................... 

Nơi sinh: ................................................................................................................ 

Lớp:.....................  Khóa:............................................. Khoa:................................. 

Mã  số  sinh  viên:..................................................................................................... 

Thuộc đối tượng: (ghi rõ đối tượng được quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP) 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

Đã được hưởng chế độ miễn, giảm học phí (ghi rõ tên cơ sở đã được hưởng chế độ 

miễn giảm học phí, cấp học và trình độ đào tạo):…………………………………………….. 

Căn cứ vào Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị 
được Nhà trường xem xét để được miễn, giảm học phí theo quy định hiện hành. 

 

 
Xác nhận GVCN Tp. Hồ Chí Minh, ngày... tháng năm 2021 

Người làm đơn 
(Ký tên và ghi rõ họ tên) 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
------------------------------------- 

 

ĐƠN XIN HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP 

(Dành cho đối tượng sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo 

học tại các cơ sở giáo dục đại học) 

 

 
 Kính gửi: - Ban Giám hiệu 

- Phòng Công tác sinh viên 

Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh. 

 

 
 

Họ và tên: ………………………………………….MSSV: .. ………………………………… 

Sinh ngày:…………………….……Nơi  sinh:....................... ………………………………… 

Lớp:………………………………………...Khoa:……………………..……………………… 

Khóa học:…………………………………............ 

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………… 

Đối chiếu với đối tượng được hưởng hỗ trợ chi phí học tập do Chính phủ qui định, tôi thuộc 

diện : 

1. SV là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo: 

2. SV là người dân tộc thiểu số thuộc hộ cận nghèo: 

Tôi đề nghị Nhà trường xem xét giải quyết cho tôi được hưởng chế độ chính sách do nhà nước 

ban hành. 

Tôi xin cam kết về những điều khai trên cũng như những giấy tờ kèm theo là đúng. Nếu sai, 

tôi hoàn toàn chịu trách trước nhà trường và pháp luật. 

 
TP. HCM, ngày tháng năm 2021 

Người làm đơn 
(Ký và ghi rõ họ tên) 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
------------------------------------- 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI 

 
 Kính gửi: - Ban Giám hiệu 

 - Phòng Công tác sinh viên 

Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh. 

 
 

Họ và tên: ………………………………………….MSSV: .. ………………………………… 

Sinh ngày:…………………….……Nơi sinh:....................... ………………………………..… 

Lớp:………………………………………...Khoa:……………………..……………………… 

Khóa học:…………………………………............................................................................. 

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………. 

Đề nghị Nhà trường giải quyết cho tôi được hưởng chế độ trợ cấp xã hội học kỳ: … năm học 
2021 - 2022 

Lý do: 

1. Là sinh viên dân tộc ít người sống ở vùng cao: 

2. Con mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa: 

3. Sinh viên tàn tật từ 41% trở lên: 

4. Sinh viên thuộc diện xóa đói giảm nghèo vượt khó học tập: 

 
 

Xác nhận của Khoa/ GVCN TP. HCM, ngày … tháng ..… năm 2021 
Người làm đơn 
(Ký ghi rõ họ tên) 


