
BQ CONG THU'ONG CQNG HOA XA HQI CHUNGH1AVITNAM 
TRU'ONG BA! HOC CONG NGHIP HA NQI DôcIãp—Ttrdo—Hnhphüc 

So: n/TB - DHCN Ha Ni, ngày 08 tháng 05 nàm 2020 

THÔNG BAO 
V/v Ho trQ dôi vó'i sinh viên có hoàn cãnh gia dInh khó khän 

Trong thi gian qua, Nhà triRmg dà và dang thrc hin chInh sách min 
giám h9c phi cho sinh viên theo quy djnh cüa Nhà nuOc và dtp h9c bng HaUl, 
h trg cho nhtrng sinh viên h9c giôi hoc có hoàn cành khó khàn. Do là các di 
tisçTng: 

- Sinh viên là con: thucing bnh binh, ngithi nhim cht dc hóa h9c, 1it 
s5, ngi.thi hti&ng chInh sách nhu thung bnh binh. 

- Sinh viên là con nguii bj tai nin lao dng hoc mtc bnh ngh nghip 
duo,c hu'&ng tro cp hang tháng. 

" 'TRIIdN 
- Sinh viên m côi Ca cha và mc. " ( i-ic 

MG 
- Sinh viên khuyêt ttt thuc giadInh h nghèo, cn nghèo. 

- Sinh viên là nguii dan tc thiêu so thuc gia dInh h nghèo, ctn nghèo. 

- Sinh viên là ngithi dan tc thiu s 4i vüng có diu kin KTXH dtc bit 
khó khàn. 

- Sinh viên là ngui dan tc thiêu s rt It ngu'i 6' vüng có diu kin 
KTXH khó khän hoàc dàc biêt khó khän. 

- Sinh viên hçc nhórn ngành dc hai,  nguy hirn. 

- Sinh viên dat  h9c bng HaUl hoc sinh viên khuyt tat, tan tt duc 
min h9c phi toàn khóa. 

Va con nhiu sinh viên có hoàn cành khó khàn không thuc nhing di 
tuçYng duçc min,giãm h9c phi. 

Nhtm dng viên khich l nhU'ng sinh viên không duçic min, giãm h9c phi 
vã có hoàn cãñh gia dInh khó khän do ành hu'âng cüa djch bnh trong nàm 2020, 
Nhà tru6'ng có chinh sách h trV di v6'i sinh viên thuc din nay. 

NhUng sinh viên thuc rnt trong các trithng hqp duó'i day cung cp h so' 
minh chirng d hu'6'ng chinh sách h trçl ciia Nhà trithng. 

- Th6'i gian hoàn thành: 16h30 thu 4 ngày 20/5/2020. 

- Dja dim: PhOng Cong tác Sinh viên 106 nhà A8 hoc thng 1 nhà C2. 



/ 

TT Tru'ông hqp Ho so' minh chü'ng 

SV là ngu'O'i dan tôc 
Kinh, gia dInh thuc h 
nghèo hoc cn nghèo 

nàrn 2020 

- 01 bàn sao cong chüng gi.y chi'rng nhn ht 
nghèo hotc ctn nghèo näm 2020. 

2 
SV khuyt tat hoc mc 
bnh hiêrn nghèo, kinh 
t gia dInh khó khàn 

- 01 bàn sao cong chüng giy ching nhn 
khuyt tt hoc h so bnh an bnh him nghèo 
cua sinh viên. 

- 01 giy xác nhtn cüa dja phiiong v hoàn cánh 
gia dInh. 
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SV có b hoàc me bj 
bnh him nghèo, 

khuyt tt, thin kinh và 
kinh tê gia dmnh kho 

khan. 

- 01 bàn sao cong chirng giy chi'rng nhtn 
khuyêt ttt, thin kinh hoc ho so bnh an bnh 
hiêm nghèo cüa b&me sinh viên. 

- 01 giy xác nhn cüa dja phuong v hoàn cãnh 
giadInh. 

4 

SV m côi b hotc mc, 
SV khOng có b hoc 
mc, SV có bô hoàc 
mat tich và kinh t gia 

dInh khó khàn. 

- 01 bàn sao cong chng giy chirng tü cña b 
hoc me. 

- Hotc 01 bàn sao cong chüng giy xác nhn 
rnt tich cüa b hoäc me. 

- 01 giy xác nhn cia dja phiiong v hoàn cành 
giadInh. 
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SV có b hoac mc bj tai 
ntn ânh hiiing dn khá 
näng lao dng hoc than 
kinh và kinh te gia dinh 

khó khàn. 

- 01 bàn sao cong chIrng h so tai ntn cüa b& 
hoc mc. -' 

- 01 giy xác nhn cüa dja phu'ong v hoàn câñ 
gia dInh (bao gm tInh trng hin ti cüa bImc) 

Trung hçip sinh viên có hoàn cãnh dc bit khó khän không thuc các 
trung hgp nêu trên, các don vj tOng hçip danh sách và giri ye phông Cong tác 
Sinh viên theo tIii han i trên. 

D nghj Tnthng các don v trin khai dn viên chüc lam cong tác chü 
nhiêm Irp và sinh viên thuôc diên trên dt.rçic biêt./. 

KT.HIEU TR1SOG 
Nol nhân: 
- Ban GH (d b/cáo) 
- Các Khoa, TT (d t/hiii) 
- Ltru VT,CT SV. 
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