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THÔNG BÁO 

Về việc nộp hồ sơ trợ cấp xã hội 

Học kỳ 2, năm học 2020-2021 

 
Căn cứ Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg, ngày 23 tháng 12 năm 1997 của Thủ 

tướng Chính phủ về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường 

đào tạo công lập; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 53/1998/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 25 

tháng 8 năm 1998 của liên tịch Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, 

Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội 

đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 18/2009/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH, ngày 03 

tháng 8 năm 2009 của liên tịch Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và 

Xã hội, Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 4 mục I Phần II Thông tư Liên tịch số 

53/1998/TTLT/ BGD&ĐT-BTC-BLĐTB&XH ngày 25 tháng 8 năm 1998 của liên tịch 

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng 

dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường 

đào tạo công lập; 

Căn cứ Thông báo số 14/TB-ĐHCNTT ngày 23 tháng 02 năm 2021 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin về việc nộp hồ sơ trợ cấp xã hội học kỳ 2 

năm học 2020-2021. 

Phòng Công tác Sinh viên thông báo việc nộp hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội đối 

với sinh viên hệ chính quy học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 như sau: 

1. Đối tượng: 

Stt Đối tượng 
Trợ cấp 

(đ/tháng) 
Hồ sơ cần phải nộp 

1 
Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ, không 

nơi nương tựa. 
100.000 

- Đơn xin TCXH. 

- Giấy chứng tử của Cha và Mẹ. 

- Bản sao trích lục Giấy khai sinh 



- Giấy xác nhận của địa phương về việc 

SV không có nguồn chu cấp thường 

xuyên. 

2 
Sinh viên tàn tật từ 41% trở lên và có 

khó khăn về kinh tế 
100.000 

- Đơn xin TCXH. 

- Giấy giám định y khoa. 

- Giấy xác nhận kinh tế khó khăn của địa 

phương 

3 

SV là người dân tộc ít người thường trú 

trên 3 năm tại vùng cao (xem danh 

mục Vùng cao tại website trường) 

140.000 

- Đơn xin TCXH 

- Bản sao trích lục Giấy khai sinh 

- Đơn xác nhận thường trú 

4 

Sinh viên thuộc diện hộ nghèo vượt khó 

học tập: 

-Điểm học tập HK1 năm học 2020-

2021 ≥ 7.0 và điểm rèn luyện HK1 năm 

học 2020-2021 ≥ 70đ). 

100.000 

- Đơn xin TCXH 

- Giấy chứng nhận Hộ nghèo năm 2021 

- Bảng điểm học tập học và bảng điểm 

rèn luyện học kỳ 1, năm học 2020-2021. 

  

Tất cả các đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội chỉ làm hồ sơ một lần trong suốt 

khóa học, sinh viên chỉ làm lại hồ sơ khi có thay đổi về đối tượng, phạm vi áp dụng. 

Riêng đối tượng 4 phải nộp hồ sơ mới theo từng học kỳ. 

2. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:  

- Thời gian: từ ngày ra thông báo đến 16g30 ngày 17/3/2021. 

- Địa điểm: Phòng Công tác Sinh viên (A.101). 

 

Nơi nhận: 

- Ban Giám hiệu (báo cáo); 
- Phòng KHTC (ph/hợp); 

- Cố vấn học tập (thông báo); 

- Lớp trưởng (phổ biến cho lớp); 

- Sinh viên (thực hiện); 

- Lưu: CTSV. 

KT.TRƯỞNG PHÒNG CTSV 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

(Đã ký) 

 

Lê Thị Minh Phượng 
 


