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HƯỚNG DẪN 
V/v thực hiện Thông báo số 2470/TB-ĐHTN ngày 15 tháng 11 năm 2021 

về thực hiện chính sách hỗ trợ 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 có đào tạo khối 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 các lớp sư phạm khóa 2021. 

 

Thực hiện Nghị định 116/2020/NĐ-CP và các hướng dẫn liên quan về việc hỗ trợ 

học phí và sinh hoạt phí cho sinh viên sư phạm khóa 2021. Trên cơ sở các hướng dẫn, 

Nhà trường đã ban hành Thông báo số 2470/TB-ĐHTN ngày 15 tháng 11 năm 2021về 

thực hiện chính sách hỗ trợ 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.  

Năm học 2021 – 2022, Trường Đại học Tây Nguyên được Bộ Giáo dục và Đào 

tạo giao 573 chỉ tiêu đào tạo sư phạm, thuộc phương án đào tạo theo nhu cầu xã hội,  

không có chỉ tiêu thuộc đối tượng giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu. Để rõ hơn 

trong thực hiện, đề nghị Lãnh đạo các Khoa có đào tạo khối ngành Sư phạm thông báo 

đến sinh viên khối sư phạm khóa 2021 rõ hơn nội dung sau: 

1. Nếu sinh viên có nhu cầu hưởng chế độ hỗ trợ học phí và sinh hoạt phí thì 

thực hiện các bước sau: 

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

khoản a mục 4 của thông báo Số: 2470/TB-ĐHTN ngày 15 tháng 11 năm 2021 của 

Trường Đại học Tây Nguyên. 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 

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. 

Sau khi tốt nghiệp sinh viên phải có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ được quy 

định tại Nghị định 116. 

2. Nếu sinh viên KHÔNG đăng ký hưởng chính sách hỗ hỗ trợ học phí và 

sinh hoạt phí:Đăng ký theo link sau: https://forms.gle/x8QbV7yYen6FMjj17 . Sau 

khi sinh viên tốt nghiệp được quyền lựa chọn việc làm theo sở thích và nhu cầu cá 

nhân. 

Nơi nhận:         KT.HIỆU TRƯỞNG 

- HT, các Phó HT (để báo cáo);     PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

- Các khoa; 

- Các lớp sinh viên sư phạm;     (Đã ký) 

- TT Thông tin đăng (website)  

- Lưu: HCTH, CTSV.    PGS.TS. NGUYỄN VĂN NAM 

   

 

Sinh viên tham khảo thêm các quy định về chính sách công tác sau khi tốt nghiệp, 

nghĩa vụ bồi hoàn…  

❖ Nghị định 116/2020/NĐ-CP:  

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=

1&_page=1&mode=detail&document_id=201084 

❖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:  

https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Giao-duc/Cong-van-1891-BGDDT-

GDDH-2021-huong-dan-dau-thau-dao-tao-giao-vien-theo-nhu-cau-xa-hoi-

473814.aspx 

❖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: 

https://forms.gle/x8QbV7yYen6FMjj17
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=201084
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=201084
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Giao-duc/Cong-van-1891-BGDDT-GDDH-2021-huong-dan-dau-thau-dao-tao-giao-vien-theo-nhu-cau-xa-hoi-473814.aspx
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Giao-duc/Cong-van-1891-BGDDT-GDDH-2021-huong-dan-dau-thau-dao-tao-giao-vien-theo-nhu-cau-xa-hoi-473814.aspx
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Giao-duc/Cong-van-1891-BGDDT-GDDH-2021-huong-dan-dau-thau-dao-tao-giao-vien-theo-nhu-cau-xa-hoi-473814.aspx


https://sgtvt.bacgiang.gov.vn/documents/20181/12079654/1636184824141_50

19_03.11.2021_HD%20tiep%20tuc%20thuc%20hien%20ND%20116.pdf/53f5a3

2f-8aac-4828-8ebb-1a8a8a26c11c 

https://sgtvt.bacgiang.gov.vn/documents/20181/12079654/1636184824141_5019_03.11.2021_HD%20tiep%20tuc%20thuc%20hien%20ND%20116.pdf/53f5a32f-8aac-4828-8ebb-1a8a8a26c11c
https://sgtvt.bacgiang.gov.vn/documents/20181/12079654/1636184824141_5019_03.11.2021_HD%20tiep%20tuc%20thuc%20hien%20ND%20116.pdf/53f5a32f-8aac-4828-8ebb-1a8a8a26c11c
https://sgtvt.bacgiang.gov.vn/documents/20181/12079654/1636184824141_5019_03.11.2021_HD%20tiep%20tuc%20thuc%20hien%20ND%20116.pdf/53f5a32f-8aac-4828-8ebb-1a8a8a26c11c

