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THÔNG BÁO 

(Về việc chi trả chế độ, chính sách cho sinh viên học kỳ 1, năm học 2021 - 2022) 

 

Kính gửi: Quý Thầy, Cô trưởng (phó) các khoa chuyên môn 

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. 

- Căn cứ các quyết định số 497/QĐ-ĐHVHHCM ngày 21/12/2021 của Hiệu 

trưởng trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện trợ cấp xã 

hội học kỳ I, năm học 2021 - 2022 

- Căn cứ các quyết định số 498/QĐ-ĐHVHHCM ngày 21/12/2021 của Hiệu 

trưởng trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện chính sách 

hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, 

hộ cận nghèo học kỳ I, năm học 2021 – 2022 

- Căn cứ các quyết định số 499/QĐ-ĐHVHHCM ngày 21/12/2021 của Hiệu 

trưởng trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện chính sách 

miễn, giảm học phí  học kỳ I, năm học 2021 - 2022 

Thực hiện yêu cầu của Kho bạc Thành phố Thủ Đức và bộ phận kế hoạch – tài 

chính (Phòng Hành chính – Tổng hợp – Trường Đại học Văn hóa TP.HCM).  

Phòng Công tác sinh viên đã ban hành thông báo số 05/TB-CTSV ngày 

30/12/2021 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 

1, năm học 2021-2022 nộp bổ sung hồ sơ bằng hình thức chuyển phát nhanh về trường 

Tuy nhiên đến ngày 19/01/2022, Phòng Công tác sinh viên tổng hợp hồ sơ bổ 

sung (bản giấy có công chứng) thì hồ sơ không đảm bảo theo yêu cầu Nghị định 

81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của chính phủ và yêu cầu của Kho bạc 

thành phố Thủ Đức, do đó Kho bạc thành phố Thủ Đức và bộ phận kế hoạch – tài 

chính (Phòng Hành chính – Tổng hợp – Trường Đại học Văn hóa TP.HCM) không thể 

chi trả các khoản chế độ chính sách cho sinh viên theo đúng theo quy định cụ thể như 

sau:  

- Về miễn 100% học phí toàn khóa, hồ sơ đảm bảo đúng quy định 06 hồ sơ , 

chưa đúng 20 hồ sơ. 

- Về miễn 100% học phí học kỳ 1, năm học 2021 – 2022, hồ sơ đảm bảo đúng 

quy định 11 hồ sơ , chưa đúng 30 hồ sơ. 



- Về miễn, giảm 70% học phí học kỳ 1, năm học 2021 – 2022, hồ sơ đảm bảo 

đúng quy định 15 hồ sơ , chưa đúng 60 hồ sơ. 

- Về miễn, giảm 50% học phí học kỳ 1, năm học 2021 – 2022, hồ sơ đảm bảo 

đúng quy định 00 hồ sơ , chưa đúng 01 hồ sơ. 

- Về chế độ trợ cấp xã hội, hồ sơ đảm bảo đúng quy định 17 hồ sơ , chưa đúng 

51 hồ sơ. 

- Về chế độ hỗ trợ chi phí học tập, hồ sơ đảm bảo đúng quy định 08 hồ sơ , 

chưa đúng 18 hồ sơ. 

Phòng Công tác sinh viên thông báo đến sinh viên được biết và chia sẻ với Nhà 

trường vì phải thực hiện theo nghị định mới trong điều kiện dịch bệnh phức tạp, sinh 

viên chưa thể nhập học trực tiếp tại trường gây khó khăn chung cho công tác này. Các 

khoản chi trả về chế độ, chính sách của sinh viên sẽ được thực hiện vào đầu học kỳ 2, 

năm học 2021 – 2022 (sau Tết nguyên đán) khi sinh viên nhập học trực tiếp và bổ sung 

hồ sơ đầy đủ theo quy định tại thông báo số 05/TB-CTSV ngày 30/12/2021 của Phòng 

Công tác sinh viên.  

Lưu ý: Sinh viên đọc kỹ thông báo số 05/TB-CTSV ngày 30/12/2021 của 

Phòng Công tác sinh viên về việc thực hiện các hồ sơ chính sách theo quy định của 

học kỳ 1 và học kỳ 2, năm học 2021 – 2022. Trong đó. lưu ý các nội dung phải nộp bổ 

sung các hồ sơ cần thiết để thực hiện chế độ chính sách của học kỳ 2, năm học 2021 – 

2022. 

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./. 
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- Như trên 
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