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THÔNG BÁO 
V/v cấp học bổng hỗ trợ học tập đối với sinh viên có hoàn cảnh khó khăn  

học kỳ I năm học 2020 - 2021 
 

Căn cứ Quyết định số 618/QĐ-TTg ngày 08 tháng 05 năm 2017 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại 

học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 748/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 20 tháng 10 năm 2018 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp về việc ban hành Quy định cấp 

học bổng KKHT đối với sinh viên; 

Căn cứ Quyết định số 754/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 20 tháng 10 năm 2018 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp về việc ban hành Quy định 

miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên; 

Căn cứ Quyết định số 625c/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 20 tháng 11 năm 2020 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp về việc cấp học bổng hỗ 

trợ học tập đối với sinh viên có hoàn cảnh khó khăn học kỳ I năm học 2020 - 2021; 

Hiệu trưởng Nhà trường thông báo cấp học bổng hỗ trợ học tập đối với sinh viên 

có hoàn cảnh khó khăn học kỳ I năm học 2020 - 2021, nội dung cụ thể như sau: 

I. Đối tượng và mức học bổng hỗ trợ học tập: 

1. Đối tượng sinh viên thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo được cấp Sổ theo quy 

định được hỗ trợ theo 02 mức tùy theo từng trường hợp gồm: 

a) Cấp học bổng hỗ trợ học tập với mức bằng 70% học phí nếu sinh viên thuộc 

các trường hợp: Có bố mẹ hoặc bản thân mắc bệnh hiểm nghèo phải chữa, trị lâu dài, 

mất khả năng lao động; 

b) Cấp học bổng hỗ trợ học tập với mức bằng 50% học phí cho tất cả các sinh 

viên thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo (không thuộc trường hợp nêu trên). 

2. Các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn  khác (không thuộc diện hộ nghèo, hộ 

cận nghèo) thuộc các trường hợp sau:  

a) Cấp học bổng hỗ trợ học tập với mức bằng 70% học phí nếu sinh viên có 

người thân (bố, mẹ, hoặc anh, chị, em ruột) hoặc bản thân mắc bệnh hiểm nghèo hoặc 

tai nạn phải chữa trị lâu dài, mất khả năng lao động; 

b) Cấp học bổng hỗ trợ học tập với mức bằng 50% học phí cho sinh viên mà gia 

đình có từ 02 con ruột cùng thời điểm đang theo học tại Trường Đại học Kinh tế - Kỹ 

thuật Công nghiệp; 

3. Cấp học bổng hỗ trợ học tập với mức bằng 100% học phí cho sinh viên có 

hoàn cảnh khó khăn khác ngoài các đối tượng nêu trên được lớp bình chọn có tinh thần 

vượt khó có kết quả học tập và rèn luyện từ loại khá trở lên (không thuộc diện đạt học 



bổng KKHT và học bổng dành cho sinh viên khóa 14 có điểm đầu vào cao như đã 

thông báo). 

II. Quy trình tổ chức thực hiện: 

1. Đối với sinh viên thuộc đối tượng 1 tại mục I: Làm đơn đề nghị kèm theo phô tô 

Sổ hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo có xác nhận của Phòng Công tác sinh viên. 

2. Đối với sinh viên thuộc đối tượng 2 và 3 tại mục I: Làm đơn đề nghị kèm theo 

biên bản họp đề xuất của lớp và cố vấn học tập, xác nhận của chính quyền địa phương 

tùy theo từng trường hợp (nếu có). 

Sinh viên thuộc các đối tượng trên làm đơn và nộp trực tiếp tại Phòng công tác 

sinh viên trước ngày 10/12/2020. 

3. Phòng Công tác sinh viên có nhiệm vụ: 

- Xây dựng mẫu đơn đề nghị, phối hợp với cố vấn học tập, đơn vị có liên quan 

hướng dẫn các lớp sinh viên triển khai thực hiện; 

- Tổng hợp đơn, hồ sơ xét học bổng hỗ trợ học tập cho sinh viên báo cáo Hội đồng 

xét cấp học bổng hỗ trợ học tập Nhà trường xét duyệt trước ngày 15/12/2020. 

Đây là công tác trọng tâm thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, không để sinh 

viên bỏ học vì lý do khó khăn nhằm vun đắp nét đẹp văn hóa truyền thống của Nhà 

trường. Ban Giám hiệu Nhà trường đề nghị các Phòng chức năng, Khoa chuyên môn, 

các đơn vị có liên quan và cố vấn học tập căn cứ chức năng nhiệm vụ, phối hợp triển 

khai thực hiện./. 

* Ghi chú:  

- Sinh viên được cấp học bổng hỗ trợ học tập là các sinh viên không vi phạm nội 

quy, quy chế, vi phạm kỷ luật và đạt yêu cầu trong học tập và rèn luyện trở lên. 

- Mỗi sinh viên được cấp học bổng hỗ trợ học tập chỉ được lựa chọn một mức cao 

nhất nếu có nhiều tiêu chí xét trùng nhau.  

- Sinh viên được xét cấp học bổng hỗ trợ học tập sẽ được khấu trừ trực tiếp vào 

học phí học kỳ 2 năm  học 2020 - 2021. 

 

 

Nơi nhận: 

- Các đơn vị có liên quan; 
- Các lớp SV; 

- Website trường; 

- Lưu VT, CTSV. 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

(đã ký) 

 

 

 TS Trần Hoàng Long  
 

 

 

 

 

 



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

 

 

  
ĐƠN ĐỀ NGHỊ XIN CẤP HỌC BỔNG HỖ TRỢ HỌC TẬP 

Học kỳ I, năm học 2020 - 2021 

 

 
Kính gửi:  Ban Giám hiệu Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 

                              Phòng Công tác sinh viên 

        Phòng tài chính kế toán 

Tên em là:……….………….…………… Ngày sinh:……….…………………. 

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

Lớp:……………………………………….Khóa: …………………….………… 

Khoa:………………………………………Mã số sinh viên:…………………… 

Em làm đơn này kính mong Ban Giám hiệu Nhà trường tạo điều kiện xét cấp học 

bổng hỗ trợ học tập vì hoàn cảnh gia đình em thuộc diện……………………………… 

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

………………………………………………………………………………………….. 

Em xin Nhà trường hỗ trợ mức: 

1. Học bổng hỗ trợ học tập mức: 100% học phí. 

2. Học bổng hỗ trợ học tập mức: 70% học phí. 

3. Học bổng hỗ trợ học tập mức: 50% học phí. 

Em xin cam đoan các thông tin trong đơn của em là hoàn toàn chính xác. 

Em xin chân thành cảm ơn! 

Ghi chú: Các giấy chứng nhận đối tượng trên phải đúng qui định, phải có chứng 

thực của chính quyền địa phương. 

 
 

 

Phòng CTSV                             CVHT 

 

 

 

 

……………., ngày … tháng … năm 2020 

Sinh viên 
(ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

  

 

 

 

 

 


