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QUY ĐỊNH 

XÉT CẤP HỌC BỔNG, TRỢ CẤP DO CÁC ĐƠN VỊ NGOÀI TRƯỜNG TÀI TRỢ 

 

 Căn cứ thông tư số 35/2011/TT-BGDĐT ngày 11/08/2011 của Bộ trưởng Bộ giáo 

dục & Đào tạo về việc quy định trao và nhận học bổng, trợ cấp cho người học trong các 

cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. 

Nhà trường ban hành quy định cụ thể việc xét cấp học bổng, trợ cấp cho học sinh 

sinh viên (HSSV) do các đơn vị ngoài trường tài trợ như sau: 
 

A. QUY ĐỊNH CHUNG 

- Học bổng, trợ cấp do các đơn vị ngoài trường tài trợ là khoản học bổng, trợ cấp 

được tài trợ không hoàn lại bằng tiền hoặc hiện vật từ các cá nhân, tổ chức trong nước và 

nước ngoài nhằm mục đích hỗ trợ, khuyến khích người học phấn đấu học tập, rèn luyện 

và phát triển sự nghiệp giáo dục. 

- HSSV trong diện xét thuộc các hệ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng chính quy 

đang học tại trường.  

- Quá trình xét cấp học bổng, trợ cấp phải đảm bảo công bằng, công khai, đúng đối 

tượng. 

- HSSV chỉ nhận 1 (một) loại hình học bổng, trợ cấp được tài trợ trong một năm 

học (ngoại trừ học bổng khuyến khích học tập). 

- HSSV vi phạm các tiêu chuẩn quy định, gian dối trong quá trình xét cấp sẽ bị xử 

lý kỷ luật và phải hoàn trả lại khoản học bổng, trợ cấp đã nhận cho Nhà trường. 

  

B. QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

 1. Tiêu chuẩn xét học bổng, trợ cấp gồm:  

- HSSV có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó trong học tập; 

- Xếp loại học tập và rèn luyện của học kỳ trước thời điểm xét đạt từ Khá trở lên; 

- Tích cực tham gia các hoạt động phong trào của trường, lớp; được tập thể lớp, 

Đoàn trường, Hội Sinh viên xác nhận. 

 2. Hồ sơ xin xét cấp học bổng, trợ cấp: 

- Đơn đề nghị xét cấp học bổng, trợ cấp (có xác nhận của GVCN/CVHT). 

- Các giấy tờ khác liên quan đến đối tượng chế độ, chính sách của HSSV có xác 

nhận của chính quyền địa phương (nếu có) và các giấy tờ liên quan theo yêu cầu của từng 

chương trình học bổng, trợ cấp. 

- Biên bản họp lớp đề nghị xét cấp học bổng, trợ cấp có xác nhận của 

GVCN/CVHT. 



- Danh sách và biên bản đề xuất của Khoa lên Hội đồng xét cấp học bổng - chính 

sách nhà trường. 

3. Quy trình xét cấp học bổng, trợ cấp: 

- Căn cứ vào đề nghị của các tổ chức, cá nhân tài trợ học bổng, trợ cấp phòng 

Công tác HSSV thông báo cụ thể đến các Khoa, GVCN/CVHT và học sinh sinh viên 

mức học bổng, trợ cấp; số suất học bổng, trợ cấp; tiêu chuẩn và thời hạn xét. 

- GVCN/CVHT, lớp trưởng quán triệt cho HSSV trong lớp về nội dung trên và tổ 

chức họp xét; gửi các thủ tục, biên bản cho Khoa. 

- Khoa tập hợp hồ sơ, lập danh sách đề xuất Hội đồng xét cấp học bổng; gửi về 

Thường trực hội đồng (phòng Công tác HSSV). 

- Hội đồng xét cấp học bổng - chế độ chính sách công bố danh sách học sinh sinh 

viên được nhận học bổng, trợ cấp trên bảng thông báo và trên Website của Trường. 

- Phòng Công tác HSSV gửi danh sách HSSV đề nghị cấp học bổng, trợ cấp cho 

đơn vị tài trợ và chịu trách nhiệm tổ chức chương trình trao học bổng, trợ cấp cho HSSV. 

Quy định này được áp dụng kể từ năm học 2011 - 2012, trong quá trình thực hiện 

sẽ xem xét và điều chỉnh bổ sung để hoàn chỉnh hơn.  

 

 HIỆU TRƯỞNG 
Nơi nhận: 

- Giám hiệu; 

- BCH Đoàn trường; (Đã ký) 

- Các Khoa (thực hiện);  

- GVCN/CVHT (triển khai, thực hiện);  

- Lớp HSSV (thực hiện); Nguyễn Bá Hiền 

- Lưu VT, CTHSSV.  



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÉT CẤP HỌC BỔNG, TRỢ CẤP 

DO ĐƠN VỊ NGOÀI TRƯỜNG TÀI TRỢ 
 

 Kính gửi: - Ban giám hiệu trường Cao đẳng Thương mại. 

 - Phòng Công tác CT&SV; 

 - Khoa ...................................................... ; 

 - GVCN/CVHT. 

Tôi tên là:  ...................................................................................................................................  

Hiện đang học lớp: ................................... thuộc Khoa: ...............................................................  

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

Địa chỉ liên lạc ............................................................................................................................  

Điện thoại: ................................................  

1. Là đối tượng: .................................................................................................................  

Loại giấy tờ xác nhận kèm theo: ........................................................................................  

2. Kết quả học tập trong năm học 20..... - 20......:  

- TBC học kỳ 1: ............................... Xếp loại:  ........................  

- TBC học kỳ 2: ............................... Xếp loại:  ........................  

3. Kết quả rèn luyện năm học 20..... - 20......:  

- Điểm RL học kỳ 1: ........................ Xếp loại:  ........................  

- Điểm RL học kỳ 2: ........................ Xếp loại:  ........................  

4. Hoạt động phong trào: Đã tích cực tham gia hoạt động Đoàn trường và hoạt động 

xã hội gồm: 

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

5. Khen thưởng và những thành tích khác (nếu có): 

 ............................................................................................................................................  

Tôi xin cam đoan những báo cáo trên đây hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai sót tôi xin 

chịu kỷ luật của nhà trường. 

Căn cứ tiêu chuẩn, tôi đủ điều kiện để được xét cấp học bổng, trợ cấp do ........................  

 ............................................................................................. tài trợ. 

Rất mong Hội đồng xét cấp học bổng - chế độ chính sách nhà trường xem xét. 

Trước khi được sự chấp thuận, tôi xin chân thành cảm ơn và hứa quyết tâm phấn đấu 

giữ vững thành tích đã đạt được. 

    Đà Nẵng, ngày ….. tháng ….. năm 20 

 XÁC NHẬN CỦA GVCN/CVHT Người làm đơn  

 (Ký và ghi rõ họ tên) 

Mẫu: 01-HB 


