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THÔNG BÁO 
Về các chế độ, chính sách cho sinh viên học kỳ II, 2016-2017 

 

Yêu cầu sinh viên đăng ký bangtinhup theo hướng dẫn đính kèm để có thể kịp 

thời nhận thông báo từ Nhà trường. 

Các chế độ, chính sách cho sinh viên trong học kỳ II, 2016-2017 bao gồm: 

(LƯU Ý: Các chế độ là riêng biệt, sinh viên cần làm hồ sơ cho từng chế độ) 

1. Miễn, giảm học phí: 

Đối tượng: 

- Con Liệt sĩ, con Thương binh/bệnh binh, con của người hoạt động kháng 

chiến bị nhiễm chất độc hóa học, … 

- Người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo/cận nghèo năm 2017. 

- Người dân tộc rất ít người/dân tộc ít người ở vùng đặc biệt khó khăn. 

- Con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc 

mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên. 

Xem hướng dẫn, quy định chi tiết trong thông báo về việc thực hiện chế độ miễn 

giảm học phí cho sinh viên (đính kèm). 

Ngày nộp hồ sơ: 21-22/02/2017. 

Chú ý: các sinh viên nằm trong danh sách đã được miễn/giảm học phí học kỳ II, 

2016-2017 không cần nộp bổ sung hồ sơ 

2. Trợ cấp xã hội 

Đối tượng: sinh viên đại học chính quy, cao đẳng chính quy thuộc: 

- Hộ nghèo năm 2017 (200.000đ/tháng x 5 tháng). 

- Dân tộc thiểu số ở vùng cao (140.000đ/tháng x 6 tháng) 

Nộp đơn xin hưởng chế độ trợ cấp xã hội (theo mẫu đính kèm).  

Ngày nộp hồ sơ: 23-24/02/2017. 

Chú ý: các sinh viên nằm trong danh sách DTVC không cần nộp bổ sung hồ sơ. 

Các sinh viên thuộc diện Hộ nghèo năm 2017 cần nộp cho năm 2017. 

3. Hỗ trợ chi phí học tập 

Đối tượng: SV Đại học chính quy, người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận 

nghèo (không áp dụng cho sinh viên diện tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, dự bị, cử tuyển, 

30a). 

Mức hỗ trợ: 726.000 đ/tháng x 5 tháng/học kỳ. 

Nộp đơn xin hưởng chế độ trợ cấp xã hội (theo mẫu đính kèm).  

Ngày nộp hồ sơ: 27-28/02/2017. 
 

Lớp trưởng các lớp thông báo đến tất cả sinh viên trong lớp để biết và thực hiện 

kịp thời. 
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