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TRƢỜNG CAO ĐẲNG THƢƠNG MẠI
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Đà Nẵng, ngày 13 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định chế độ chính sách đối với
học sinh, sinh viên hệ chính quy
HIỆU TRƢỞNG TRƢỜNG CAO ĐẲNG THƢƠNG MẠI
Căn cứ Quyết định số 5036/QĐ-BCT, ngày 25/5/2015 của Bộ Công Thƣơng
về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trƣờng Cao
đẳng Thƣơng mại;
Căn cứ Quyết định 53/2015/QĐ-TTg, ngày 20/10/2015 của Thủ tƣớng Chính
phủ về Chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp;
Căn cứ Nghị định 86/2015/NĐ-CP, ngày 02/10/2015 của Chính phủ về Quy
định 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 từ năm học
2015-2016 đến năm học 2020-2021;
Căn cứ Quyết định 66/2013/QĐ-TTg, ngày 11/11/2013 của Thủ tƣớng Chính
phủ về Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là ngƣời dân
tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học;
Căn cứ Quyết định số 719/QĐ-CĐTM, ngày 13/12/2019 của Hiệu trƣởng
Trƣờng Cao đẳng Thƣơng mại về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trƣờng;
Xét đề nghị của ông Trƣởng phòng Đào tạo,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chế độ chính sách đối
với học sinh, sinh viên hệ chính quy của Trƣờng Cao đẳng Thƣơng mại.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ năm học 2019-2020 và thay thế
Quyết định số 481/QĐ-CĐTM, ngày 21/8/2018 của Trƣờng Cao đẳng Thƣơng mại
về chế độ chính sách đối với HSSV hệ chính quy
Điều 3. Trƣởng phòng Đào tạo, Trƣởng các đơn vị, đoàn thể và cá nhân có
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

HIỆU TRƢỞNG

- Ban Giám hiệu (để chỉ đạo);
- Nhƣ điều 3 (để thực hiện);
- Lƣu: VT, P. ĐT./.

TS. Đinh Văn Tuyên

BỘ CÔNG THƢƠNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƢỜNG CAO ĐẲNG THƢƠNG MẠI
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH
Chế độ chính sách đối với học sinh, sinh viên hệ chính quy
(Kèm theo Quyết định số 746/QĐ-CĐTM ngày 13 tháng 12 năm 2019
của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thương mại)
I. Quy định chung
- Các chế độ chính sách đối với học sinh, sinh viên (HSSV) bao gồm học
bổng chính sách, các khoản hỗ trợ mua đồ dùng cá nhân, hỗ trợ trong dịp Tết
Nguyên đán, hỗ trợ đi lại và các khoản hỗ trợ khác nhƣ miễn giảm học phí (theo
NĐ86/NĐ-CP), hỗ trợ chi phí học tập (theo QĐ66/QĐ-TTg).
- Đối tƣợng xét gao gồm HSSV các bậc học trung cấp, cao đẳng hệ chính quy
thuộc đối tƣợng chính sách theo quy định của Nhà nƣớc;
- Việc xét chế độ chính sách đƣợc tiến hành vào đầu mỗi học kỳ chính, không
giải quyết truy hƣởng chế độ ở các kỳ trƣớc.
- HSSV học cùng lúc nhiều ngành khác nhau chỉ đƣợc xét hƣởng ở ngành học
chính đã đăng ký từ đầu khóa học. Chỉ áp dụng chế độ miễn, giảm học phí cho
HSSV đối với môn học học lần đầu và trong khung chƣơng trình đào tạo.
II. Đối tƣợng và hồ sơ xét
1. Chế độ học bổng chính sách nội trú
Mức học
TT
Đối tƣợng
Hồ sơ thủ tục
bổng
- Đơn đề nghị cấp chính sách nội trú (theo
mẫu 01-CSNT);
- Bản sao Giấy khai sinh;
- Bản sao công chứng Giấy chứng nhận hộ
Ngƣời dân tộc
nghèo, hộ cận nghèo do UBND cấp xã cấp
100%
thiểu số thuộc hộ
(đối với HSSV người dân tộc thiểu số thuộc
mức tiền
1 nghèo, hộ cận
hộ nghèo, cận nghèo);
lƣơng cơ
nghèo, ngƣời
- Bản sao công chứng Giấy xác nhận khuyết
sở/tháng
khuyết tật
tật do UBND cấp xã cấp hoặc Quyết định của
UBND cấp huyện về việc trợ cấp xã hội đối
với ngƣời khuyết tật sống tại cộng đồng (đối
với HSSV người dân tộc thiểu số là người
khuyết tật).

TT

Đối tƣợng

2

Ngƣời tốt nghiệp
trƣờng phổ
thông dân tộc
nội trú

Mức học
bổng

Hồ sơ thủ tục

- Đơn đề nghị cấp chính sách nội trú (theo
80%
mẫu 01-CSNT);
mức tiền
- Bản sao Giấy khai sinh;
lƣơng cơ
- Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp THPT
sở/tháng
hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

Ngƣời dân tộc
Kinh là ngƣời
khuyết tật có hộ
khẩu thƣờng trú 80%
tại vùng có điều mức tiền
3
kiện kinh tế - xã lƣơng cơ
hội đặc biệt khó sở/tháng
khăn, vùng dân
tộc thiểu số, biên
giới, hải đảo
Ngƣời dân tộc
Kinh thuộc hộ
nghèo, hộ cận
nghèo có hộ
60%
khẩu thƣờng trú
mức tiền
4 tại vùng có điều
lƣơng cơ
kiện kinh tế - xã
sở/tháng
hội đặc biệt khó
khăn, vùng dân
tộc thiểu số, biên
giới, hải đảo
* Các khoản hỗ trợ khác

- Đơn đề nghị cấp chính sách nội trú (theo
mẫu 01-CSNT);
- Bản sao Giấy khai sinh;
- Bản sao công chứng Giấy xác nhận khuyết
tật do UBND cấp xã cấp hoặc Quyết định của
UBND cấp huyện về việc trợ cấp xã hội đối
với ngƣời khuyết tật sống tại cộng đồng;
- Bản sao công chứng Sổ hộ khẩu.

- Đơn đề nghị cấp chính sách nội trú (theo
mẫu 01-CSNT);
- Bản sao Giấy khai sinh;
- Bản sao công chứng Giấy chứng nhận hộ
nghèo, cận nghèo do UNBD cấp xã cấp;
- Bản sao công chứng sổ hộ khẩu.

a. Hỗ trợ một lần số tiền 1.000.000 đồng/khóa đào tạo để mua đồ dùng cá
nhân nhƣ chăn cá nhân, áo ấm (nếu cần), màn cá nhân, chiếu cá nhân, áo đi mƣa và
quần áo bảo hộ lao động theo nghề đào tạo;
b. Hỗ trợ 150.000 đồng đối với học sinh, sinh viên ở lại trƣờng trong dịp Tết
Nguyên đán (nộp đơn đề nghị xác nhận và cấp hỗ trợ theo mẫu 02-CSNT);
c. Mỗi học sinh, sinh viên đƣợc hỗ trợ mỗi năm một lần tiền đi lại từ nơi học
về gia đình và ngƣợc lại:
- Mức 300.000 đồng/năm đối với học sinh, sinh viên ở các vùng có điều kiện
kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;
- Mức 200.000 đồng/năm đối với các đối tƣợng còn lại.
d. Lệ phí tuyển sinh: 100%
e. Lệ phí khám sức khỏe: 100%

g. Hỗ trợ chi phí học tập: 60% mức lƣơng cơ sở/tháng (theo Quyết định
66/QĐ-TTg)
h. Miễn giảm học phí: tùy theo mức miễn, giảm học phí (theo Nghị định
86/NĐ-CP).
2. Chế độ miễn giảm học phí theo Nghị định 86/NĐ-CP
Mức miễn/
TT
Đối tƣợng
Hồ sơ thủ tục
giảm
Học sinh sinh viên là con của ngƣời
- Đơn đề nghị miễn giảm
hoạt động cách mạng trƣớc ngày
học phí (theo mẫu 0101/01/1945; ngƣời hoạt động cách
MGHP);
mạng từ ngày 01/01/1945 đến trƣớc
- Bản sao thẻ thƣơng
Tổng khởi nghĩa 19/8/1945; Anh
binh, bệnh binh, ngƣời
hùng Lực lƣợng vũ trang nhân dân;
1
100%
hƣởng chính sách nhƣ
Anh hùng Lao động trong kháng
Thƣơng bệnh binh;
chiến; liệt sỹ; con của thƣơng binh,
- Giấy xác nhận của
bệnh binh; ngƣời đƣợc hƣởng chính
Phòng Lao động Thƣơng
sách nhƣ Thƣơng binh; ngƣời hoạt
binh - Xã hội
động kháng chiến bị nhiễm chất độc
(LĐTBXH).
hóa học;
Học sinh sinh viên là ngƣời dân tộc
thiểu số rất ít ngƣời, ở vùng có điều
- Đơn đề nghị miễn giảm
kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc
học phí (theo mẫu 01biệt khó khăn. (Danh sách 16 dân tộc
MGHP);
2 rất ít ngƣời có dân số dƣới 10.000
100%
- Bản sao giấy khai sinh;
ngƣời gồm: La Hủ, La Ha, Pà Thẻn,
- Bản sao công chứng sổ
Lự, Ngái, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cơ
hộ khẩu thƣờng trú hoặc
Lao, Bố Y, Cống, Si La, Pu Péo, Rơ
giấy đăng ký tạm trú.
Măm, Brâu, Ơ Đu).
- Đơn đề nghị miễn giảm
học phí (theo mẫu 01Học sinh sinh viên là ngƣời dân tộc
MGHP);
thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận
- Bản sao giấy khai sinh;
3
100%
nghèo theo quy định của Thủ tƣớng
- Giấy chứng nhận hộ
Chính phủ.
nghèo hoặc hộ cận
nghèo do UBND xã
(phƣờng) cấp.
- Đơn đề nghị miễn giảm
học phí (theo mẫu 01Học sinh sinh viên bị tàn tật, khuyết
MGHP);
tật thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận
4
100%
- Giấy chứng nhận tàn
nghèo theo quy định của Thủ trƣớng
tật, khuyết tật do UBND
Chính phủ
xã (phƣờng) cấp hoặc
Quyết định về trợ cấp xã

TT

Đối tƣợng

Mức miễn/
giảm

Hồ sơ thủ tục
hội của UBND quận
(huyện) cấp;
- Giấy chứng nhận hộ
nghèo hoặc hộ cận
nghèo do UBND xã
(phƣờng) cấp.
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Học sinh sinh viên thuộc một trong
các trƣờng hợp quy định tại Khoản
1 Điều 5 Nghị định số
136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013
của Chính phủ, cụ thể:
a. Bị bỏ rơi chƣa có ngƣời nhận làm
con nuôi;
b. Mồ côi cả cha và mẹ;
c. Mồ côi cha hoặc mẹ và ngƣời còn
lại mất tích theo quy định của pháp
luật;
d. Mồ côi cha hoặc mẹ và ngƣời còn
lại đang hƣởng chế độ chăm sóc,
nuôi dƣỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội,
nhà xã hội;
đ. Mồ côi cha hoặc mẹ và ngƣời còn
lại đang trong thời gian chấp hành
án phạt tù tại trại giam hoặc đang
chấp hành quyết định xử lý vi phạm
hành chính tại trƣờng giáo dƣỡng,
cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai
nghiện bắt buộc;
e. Cả cha và mẹ mất tích theo
quy định của pháp luật;
g. Cả cha và mẹ đang hƣởng chế độ
chăm sóc, nuôi dƣỡng tại cơ sở bảo
trợ xã hội, nhà xã hội;
h. Cả cha và mẹ đang trong thời
gian chấp hành án phạt tù tại trại
giam hoặc đang chấp hành quyết
định xử lý vi phạm hành chính tại
trƣờng giáo dƣỡng, cơ sở giáo dục
bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;
i. Cha hoặc mẹ mất tích theo quy
định của pháp luật và ngƣời còn lại
đang hƣởng chế độ chăm sóc, nuôi
dƣỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà

100%

- Đơn đề nghị miễn giảm
học phí (theo mẫu 01MGHP);
- Quyết định về việc trợ
cấp xã hội của Chủ tịch
UBND quận (huyện)
cấp.

TT

Đối tƣợng

Mức miễn/
giảm

Hồ sơ thủ tục

xã hội;
k. Cha hoặc mẹ mất tích theo quy
định của pháp luật và ngƣời còn lại
đang trong thời gian chấp hành án
phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp
hành quyết định xử lý vi phạm hành
chính tại trƣờng giáo dƣỡng, cơ sở
giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện
bắt buộc;
l. Cha hoặc mẹ đang hƣởng chế độ
chăm sóc, nuôi dƣỡng tại cơ sở bảo
trợ xã hội, nhà xã hội và ngƣời còn
lại đang trong thời gian chấp hành
án phạt tù tại trại giam hoặc đang
chấp hành quyết định xử lý vi phạm
hành chính tại trƣờng giáo dƣỡng,
cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai
nghiện bắt buộc.
Ngƣời tốt nghiệp trung học cơ sở
học tiếp lên trình độ trung cấp (bao
gồm cả học sinh tốt nghiệp trung
học cơ sở học tiếp lên trình độ trung
cấp nghề và trung cấp chuyên
nghiệp)

100%
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Học sinh sinh viên là ngƣời dân tộc
thiểu số (không phải dân tộc thiểu
số rất ít ngƣời) ở vùng điều kiện
kinh tế đặc biệt khó khăn theo quy
định của cơ quan có thẩm quyền

70%

8

Học sinh sinh viên là con cán bộ,
công nhân, viên chức mà cha hoặc
mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc
bệnh nghề nghiệp đƣợc hƣởng trợ
cấp thƣờng xuyên.

50%
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- Đơn đề nghị miễn giảm
học phí (theo mẫu 01MGHP);
- Bản sao công chứng
bằng tốt nghiệp Trung
học cơ sở.
- Đơn đề nghị miễn giảm
học phí (theo mẫu 01MGHP);
- Bản sao giấy khai sinh;
- Bản sao công chứng sổ
hộ khẩu thƣờng trú hoặc
giấy đăng ký tạm trú.
- Đơn đề nghị miễn giảm
học phí (theo mẫu 01MGHP);
- Bản sao công chứng sổ
hƣởng trợ cấp hàng
tháng của cha hoặc mẹ bị
TNLĐ hoặc mắc bệnh
nghề nghiệp do tổ chức
BHXH cấp;
- Bản sao sổ hộ khẩu
hoặc giấy khai sinh.

3. Chế độ hỗ trợ chi phí học tập
- Đối tƣợng đƣợc hƣởng: sinh viên hệ chính quy là ngƣời dân tộc thiểu số
thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt
theo từng thời kỳ.
- Mức hỗ trợ chi phí học tập: 60% mức lƣơng cơ sở/tháng.
- Số tháng đƣợc hƣởng: 10 tháng/năm học/sinh viên.
- Số năm đƣợc hƣởng: theo thời gian đào tạo chính thức.
- Thủ tục hồ sơ:
+ Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập (theo mẫu 01-HTCPHT)
+ Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do UBND xã (phƣờng)
cấp.
+ Giấy khai sinh (bản sao có công chứng).
III. Tổ chức thực hiện
- Phòng Đào tạo thông báo và hƣớng dẫn HSSV thuộc các đối tƣợng trên thực
hiện đúng quy định này; triển khai kế hoạch tiếp nhận, tổng hợp, tham mƣu hội
đồng xét từng học kỳ. Quản lý lƣu trữ toàn bộ hồ sơ thủ tục theo chế độ lƣu trữ
hiện hành.
- Phòng Tài chính - Kế toán lập dự toán chi hàng năm và thực hiện các thủ tục
nhận cấp bù kinh phí theo quy định của Nhà nƣớc; tổ chức cấp chế độ chính sách
cho những đối tƣợng đƣợc hƣởng.
Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vƣớng mắc, bất cập Nhà trƣờng sẽ
xem xét, điều chỉnh bổ sung để hoàn chỉnh./.
HIỆU TRƢỞNG

TS. Đinh Văn Tuyên

Mẫu: 01-CSNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHÍNH SÁCH NỘI TRÚ
(Dùng cho học sinh, sinh viên đang học tại các
cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập)
ính g i :

- Ban Giám hiệu trƣờng Cao đẳng Thƣơng mại
- Hội đồng xét học bổng - chế độ chính sách

Họ và tên: ............................................................ Dân tộc: ..............................................
Ngày sinh:......./....../...........
Nơi sinh: .............................................................. ............................................................
Lớp: .................................... Khóa .............................. Khoa ............................................
Mã số sinh viên: ................................................................................................................
Thuộc đối tƣợng (ghi rõ đối tượng được quy định tại Điều 2 Quyết định số 53/2015/QĐTTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với học sinh,
sinh viên học cao đẳng, trung cấp): .................................................................................
..........................................................................................................................................
Căn cứ vào Quyết định 53/2015/NĐ-CP của Thủ tƣớng Chính phủ, tôi làm đơn này đề
nghị đƣợc Nhà trƣờng xem xét để cấp chính sách nội trú theo quy định.
Xác nhận của Phòng CTCT&SV
(Ký và ghi rõ họ tên)

-

………………, ngày…….tháng……năm 20 …
Ngƣời làm đơn
(SV ký và ghi rõ họ tên)

nh k m h ơ: (đánh dấu “X” vào loại giấy tờ kèm theo)
Bản sao giấy khai sinh;
Giấy chứng nhận hộ nghèo;
Giấy chứng nhận hộ cận nghèo;
Bản sao sổ hộ khẩu;
Giấy chứng nhận tàn tật, khuyết tật hoặc Quyết định về trợ cấp xã hội;
Bản sao bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời;
Giấy tờ khác:...............................................................................









Mẫu: 02-CSNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN VÀ CẤP HỖ TRỢ
(Dùng cho học sinh, sinh viên đang học tại các
cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập)
ính g i :

- Ban Giám hiệu trƣờng Cao đẳng Thƣơng mại
- Phòng Công tác Chính trị và sinh viên

Họ và tên: ............................................................ Dân tộc: ..............................................
Ngày sinh:......./....../...........
Nơi sinh: .............................................................. ............................................................
Lớp: .................................... Khóa .............................. Khoa ............................................
Mã số sinh viên: ................................................................................................................
Để Nhà trƣờng cấp tiền hỗ trợ ở lại trường trong dịp Tết Nguyên đán năm...... theo quy
định tại Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tƣớng Chính phủ về
chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp. Tôi làm đơn này
đề nghị Phòng Công tác Chính trị và sinh viên xác nhận là tôi “ở lại trường trong dịp Tết
Nguyên đán năm..........” với lý do(1):
..........................................................................................................................................

Xác nhận của Phòng CTCT&SV
(Ký và ghi rõ họ tên)

………………, ngày…….tháng……năm 20 …
Ngƣời làm đơn
(SV ký và ghi rõ họ tên)

(1) Đề nghị ghi rõ các lý do mang tính khách quan liên quan đến việc học tập, thực tập hoặc sức
khỏe cần phải ở lại trƣờng trong dịp Tết Nguyên đán.

Mẫu: 01-MGHP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ
(Dùng cho học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
và giáo dục đại học công lập)
ính g i :

- Ban giám hiệu trƣờng Cao đẳng Thƣơng mại
- Hội đồng xét học bổng - chế độ chính sách

Họ và tên: .........................................................................................................................
Ngày sinh:......./....../...........
Nơi sinh: .............................................................. ............................................................
Lớp: .................................... Khóa .............................. Khoa ............................................
Mã số sinh viên: ................................................................................................................
Thuộc đối tƣợng (ghi rõ đối tượng tại Nghị định 86): .....................................................
..........................................................................................................................................
Đã đƣợc hƣởng chế độ miễn giảm học phí (Ghi rõ tên cơ sở đã được hưởng chế độ miễn
giảm học phí, cấp học và trình độ đào tạo): ....................................................................
Căn cứ vào Nghị định 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị đƣợc
Nhà trƣờng xem xét để đƣợc miễn, giảm học phí theo quy định và chế độ hiện hành.
Xác nhận của Phòng CTCT&SV
(Ký và ghi rõ họ tên)

-

………………, ngày…….tháng……năm 20 …
Ngƣời làm đơn
(SV ký và ghi rõ họ tên)

nh k m h ơ: (đánh dấu “X” vào loại giấy tờ kèm theo)
Giấy xác nhận của phòng Lao động Thƣơng binh và xã hội
Bản sao thẻ thƣơng bệnh binh, ngƣời hƣởng chính sách nhƣ TBB
Bản sao giấy khai sinh;
Giấy chứng nhận hộ nghèo;
Giấy chứng nhận hộ cận nghèo;
Bản sao sổ hộ khẩu;
Giấy chứng nhận tàn tật, khuyết tật hoặc Quyết định về trợ cấp xã hội;
Bản sao sổ hƣởng trợ cấp hàng tháng của cha hoặc mẹ bị TNLĐ;
Bản sao bằng tốt nghiệp THCS
Giấy tờ khác:...............................................................................












Mẫu: 01-HTCPHT

Phụ lục I
(Kèm theo Thông tư liên tịch số 35 /2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2014
của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP
(Dùng cho sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục đại học công lập)
ính g i: - Ban Giám hiệu trƣờng Cao đẳng Thƣơng mại
- Hội đồng xét học bổng - chế độ chính sách
Họ và tên: ........................................................... Dân tộc: .................................................
Ngày, tháng, năm sinh: ......................................
Nơi sinh: ..............................................................................................................................
Lớp: ......................... Khóa......................... Khoa: ...............................................................
Mã số sinh viên:...................................................................................................................
Thuộc đối tƣợng: (ghi rõ đối tượng được quy định tại Thông tư liên tịch hướng dẫn Quyết
định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ)
.............................................................................................................................................
Căn cứ Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg của Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị đƣợc
Nhà trƣờng xem xét để hỗ trợ chi phí học tập theo quy định.
............., ngày .... tháng .... năm ............
Xác nhận của Phòng CTCT&SV

Ngƣời làm đơn
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

