
 

 

 

 

THÔNG BÁO 
V/v thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt 

đối với sinh viên sư phạm áp dụng từ Khóa tuyển sinh năm 2021 
Năm học 2021 – 2022 

 

Kính gửi:  - Lãnh đạo các Khoa đào tạo chuyên ngành Sư phạm; 

                - Cố vấn học tập các lớp Sư phạm khóa 2021; 

               - Ban cán sự các lớp Sư phạm khóa 2021; 

                           - Sinh viên các lớp Sư phạm khóa 2021. 
 

Căn cứ Nghị định 116/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về 

quy định chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm; 

Căn cứ Quyết định 3227/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 10 năm 2020 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực giáo dục và 

đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Công văn 1891/BGDĐT-GDĐH ngày 11 tháng 5 năm 2021 về hướng dẫn 

phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu và đào tạo giáo viên theo nhu cầu xã 

hội quy định tại Nghị định 116/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ; 

Căn cứ Công văn 5019/BGDĐT-GDĐH ngày 03 tháng 11 năm 2021 về hướng 

dẫn tiếp tục thực hiện phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu và đào tạo 

theo nhu cầu xã hội quy định tại Nghị định 116/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 

2020 của Chính phủ; 

Nhà trường thông báo về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi 

phí sinh hoạt đối với sinh viên các ngành đào tạo giáo viên với nội dung như sau: 

1. Đối tượng 

- Sinh viên học trình độ đại học, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên theo hình 

thức đào tạo chính quy, liên thông chính quy; 

- Sinh viên học văn bằng thứ 2 theo hình thức đào tạo chính quy trình độ đại học, cao 

đẳng các ngành đào tạo giáo viên có kết quả học lực văn bằng thứ 1 đạt loại giỏi. 

2. Mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ 

a) Mức hỗ trợ 

- Sinh viên sư phạm được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí bằng mức thu 

học phí tại Trường; 

- Sinh viên sư phạm được Nhà nước hỗ trợ 3.630.000 đồng (Ba triệu sáu trăm ba 

mươi nghìn đồng)/tháng để chi trả chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập tại Trường. 

b) Thời gian hỗ trợ 

Thời gian hỗ trợ tiền đóng học phí trong toàn khóa học (8 học kỳ chính) và chi 

phí sinh hoạt không quá 10 tháng/năm học. 

     BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

    Số: 2470/TB-ĐHTN                                       Đắk Lắk, ngày 15 tháng  11 năm 2021 



3. Quy định về việc bồi hoàn kinh phí hỗ trợ 

a) Đối tượng phải bồi hoàn kinh phí 

- Sinh viên sư phạm đã hưởng tiền hỗ trợ đóng học phí, chi phí sinh hoạt nhưng 

không công tác trong ngành giáo dục sau 02 năm kể từ ngày có quyết định công nhận 

tốt nghiệp; 

- Sinh viên sư phạm đã hưởng tiền hỗ trợ đóng học phí, chi phí sinh hoạt nhưng công 

tác trong ngành giáo dục không đủ thời gian theo quy định (thời gian công tác trong ngành 

giáo dục tối thiểu gấp 2 lần thời gian đào tạo tính từ ngày được tuyển dụng); 

- Sinh viên sư phạm được hưởng tiền hỗ trợ đóng học phí, chi phí sinh hoạt đang 

trong thời gian đào tạo nhưng chuyển sang ngành đào tạo khác, tự thôi học, không 

hoàn thành chương trình đào tạo hoặc bị kỉ luật buộc thôi học. 

b) Đối tượng không phải bồi hoàn kinh phí 

- Trong thời hạn 02 năm kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp, sinh 

viên sư phạm công tác trong ngành giáo dục và có thời gian công tác tối thiểu gấp hai 

lần thời gian đào tạo tính từ ngày được tuyển dụng; 

- Sinh viên sư phạm sau khi tốt nghiệp đang công tác trong ngành giáo dục chưa 

đủ thời gian theo quy định và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều động bố trí 

công tác ngoài ngành giáo dục; 

- Sinh viên sư phạm sau khi tốt nghiệp tiếp tục được cơ quan đặt hàng, giao 

nhiệm vụ hoặc đấu thầu cử đi đào tạo giáo viên trình độ cao hơn và tiếp tục công tác 

trong ngành giáo dục đủ thời gian theo quy định. 

c) Một số quy định khác 

- Sinh viên sư phạm nghỉ học tạm thời, bị đình chỉ học tập tạm thời sẽ không 

được hưởng chính sách hỗ trợ trong thời gian nghỉ học hoặc bị đình chỉ học; 

- Sinh viên sư phạm dừng học do ốm đau, tai nạn, học lại, lưu ban (không quá 01 lần) 

hoặc dừng học vì lý do khác không do kỷ luật hoặc tự thôi học, được Trường xem xét cho 

tiếp tục học tập theo quy định thì tiếp tục được hưởng chính sách hỗ trợ nhưng thời gian 

hưởng không vượt quá thời gian tối đa hoàn thành chương trình đào tạo. 

4. Hồ sơ, hình thức, thời gian đăng ký 

a) Hồ sơ đăng ký 

Hồ sơ sinh viên đăng ký nhận hỗ trợ bao gồm: 

- Đơn đề nghị hưởng và cam kết bồi hoàn học phí, chi phí sinh hoạt (Mẫu đơn gửi 

kèm Thông báo này). Sinh viên hoàn thành các thông tin trong Đơn đề nghị hưởng và cam 

kết bồi hoàn kinh phí, chi phí sinh hoạt; có sự đồng ý của sinh viên và gia đình. 

- Giấy khai sinh (Bản sao có công chứng); 

- CMND/CCCD (Bản sao có công chứng). 

Lưu ý: Đối với trường hợp sinh viên không nộp đơn và các hồ sơ liên quan 

(vẫn thuộc chỉ tiêu Bộ GDĐT đã giao) thì sinh viên phải đóng học phí cho 

Trường theo quy định tại Nghị định số 81 và không được nhận hỗ trợ chi phí 

sinh hoạt từ ngân sách nhà nước. Sinh viên xác nhận thông tin theo link sau: 

https://forms.gle/x8QbV7yYen6FMjj17 



b) Hình thức gửi hồ sơ đăng ký 

Sinh viên gửi hồ sơ đăng ký về Trường theo 03 bước như sau: 

+ Bước 1: Sinh viên làm 01 bộ hồ sơ đầy đủ các loại giấy tờ theo quy định 

tại khoản a mục 4. Bản phô tô công chứng phải rõ ràng. Hồ sơ đựng trong túi và 

ghi đầy đủ thông tin bên ngoài gồm: Họ tên, tên lớp, số điện thoại. Ghi rõ: Hồ sơ 

hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm. 

+ Bước 2: Scan màu toàn bộ hồ sơ thành file PDF theo thứ tự: đơn, giấy khai 

sinh, chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân và nộp trực tuyến theo link sau: 

https://forms.gle/tVxrHA5dwCHhKTCGA 

+ Bước 3: Sinh viên gửi toàn bộ hồ sơ bản cứng theo đường  bưu điện về địa chỉ: 

Phòng Công tác sinh viên – Trường Đại học Tây Nguyên, 567 Lê Duẩn, TP Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

Thời gian nhận hồ sơ: hạn cuối đến hết ngày 25/11/2021. 

5. Công bố kết quả 

Trong thời hạn 15 ngày kể từ khi kết thúc nhận đơn của sinh viên, Nhà trường sẽ 

ra Quyết định và đăng thông tin trên Website của Trường.  

Đề nghị Lãnh đạo các Khoa, Cố vấn học tập các lớp sư phạm Khóa tuyển sinh 

năm 2021 thông báo và hướng dẫn sinh viên làm hồ sơ đúng theo quy định. 
 

Nơi nhận: KT.HIỆU TRƯỞNG 

- HT, các PHT (để bc);                                                                                       PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

- Các Khoa;                                                                                                                               (đã ký) 

- Các lớp SV sư phạm;                                                                     PGS.TS NGUYỄN VĂN NAM 

- TT Thông tin (Đăng website); 

- HCTH, CTSV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG VÀ CAM KẾT BỒI 

HOÀN HỌC PHÍ, CHI PHÍ SINH HOẠT 

 

Kính gửi: - Uỷ ban nhân dân tỉnh/thành phố:……………………1 

- Trường Đại học Tây Nguyên. 

  

 

 

 

 

 

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

Sinh viên lớp: ................................................ khóa……………………..  

Khoa: ............................................................. Trường Đại học Tây Nguyên. 

Số điện thoại:…………………………………………………………. 

Số tài khoản ngân hàng Agribank:………………………………….. 

Địa chỉ thường trú: ...................................................... . ...........................  

Số chứng minh nhân dân (Thẻ căn cước công dân): ...............................  

Ngày cấp: .................................................. nơi cấp: …………………… 

Tôi đã nghiên cứu kỹ các quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, 

chi phí sinh hoạt quy định tại Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 

2020 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt 

đối với sinh viên sư phạm. 

Tôi xin được đăng ký thụ hưởng chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí 

sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm theo chỉ tiêu ............................................……2 

Tôi xin cam kết thực hiện các nội dung quy định về chính sách bồi hoàn 

kinh phí hỗ trợ tại Nghị định. 

Trong trường hợp vi phạm các quy định tại khoản 1 Điều 6 của Nghị định, 

tôi xin cam kết bồi hoàn số tiền hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt được 

nhận theo đúng quy định tại Nghị định và quy định của pháp luật hiện hành. 

 ........ ,ngày ... tháng ... năm 2021 
Ý KIẾN GIA ĐÌNH NGƯỜI VIẾT CAM KÉT 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
 

 
 
 
        (1) Trường hợp sinh viên không đăng ký theo đối tượng giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu của địa 

phương thì để trống phần này. 

(2) Chỉ tiêu thuộc đối tượng giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu của địa phương hoặc chỉ tiêu không 

thuộc chỉ tiêu đặt hàng (Ghi rõ tên địa phương). 

 

 


