
       BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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        Số:  2000/TB-ĐHTN                                 Đắk Lắk, ngày 05 tháng 10 năm 2022 

 
 

THÔNG BÁO 

Về việc nộp hồ sơ đề nghị cấp Trợ cấp xã hội năm học 2022-2023 

  

        Kính gửi:  - Lãnh đạo các Khoa; 

                          - Cố vấn học tập các lớp; 

                        - Ban cán sự các lớp; 

                                      - Sinh viên các lớp. 
 

Căn cứ Quyết định số 05/VBHN-BGDĐT ngày 30/8/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học 

sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập; 

Hiệu trưởng thông báo triển khai công tác xét hồ sơ đề nghị cấp Trợ cấp xã 

hội cho sinh viên hệ chính quy khóa 2022, năm học 2022-2023 như sau:  

1. Đối tượng  

- Đối tượng 1: Sinh viên là người dân tộc ít người ở vùng cao; 

- Đối tượng 2: Sinh viên là người mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa; 

- Đối tượng 3: Sinh viên là người tàn tật theo quy định chung của Nhà nước 

và gặp khó khăn về kinh tế; 

- Đối tượng 4: Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế vượt khó 

học tập. 

Lưu ý: Những sinh viên khóa 2021 trở về trước đã được hưởng chế độ 

Trợ cấp xã hội không phải làm hồ sơ. 

2. Mức trợ cấp xã hội 

- Đối tượng 1: 140.000 đồng/tháng; 

- Các đối tượng 2,3,4: 100.000 đồng/tháng. 

3. Yêu cầu hồ sơ 

Sinh viên thuộc diện được hưởng trợ cấp xã hội phải làm đơn xin hưởng trợ 

cấp xã hội và phải có đầy đủ các giấy tờ theo quy định của Nhà trường, cụ thể 

như sau: 

- Đối với sinh viên là người dân tộc ít người thường trú tại vùng có điều 

kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu vực vùng cao, vùng sâu: Bản sao 

chứng thực giấy khai sinh và bản sao chứng thực sổ hộ khẩu gia đình (thường 

trú ở vùng cao, vùng sâu và vùng đặc biệt khó khăn ít nhất từ 3 năm trở lên tính 

đến thời điểm vào học tại trường đào tạo). 



- Đối với sinh viên là người mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa: 

Giấy xác nhận sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa do Cơ quan 

thương binh xã hội cấp Quận, Huyện, Thị xã cấp, trên cơ sở đề nghị của Uỷ ban 

nhân dân xã (phường, thị trấn) nơi sinh viên cư trú; Giấy chứng nhận (xác nhận) 

hộ nghèo, hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn năm 2022 do UBND cấp xã cấp. 

- Đối với sinh viên bị tàn tật, khuyết tật: Giấy khai sinh; Kết luận của Hội 

đồng xét duyệt trợ cấp xã hội cấp xã (Mẫu số 01 – ban hành kèm theo Thông tư 

số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012 của Bộ Lao động-Thương binh và 

Xã hội); Giấy chứng nhận (xác nhận) hộ nghèo, hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó 

khăn năm 2022 do UBND cấp xã cấp. 

- Đối với sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế vượt khó học 

tập: Giấy khai sinh; Giấy chứng nhận (xác nhận) hộ nghèo, hộ cận nghèo, hoàn 

cảnh khó khăn năm 2022 do UBND cấp xã cấp; Bảng điểm học kỳ gần nhất đạt 

loại Khá trở lên (Sau mỗi học kỳ, sinh viên phải bổ sung bảng điểm để tiếp tục 

được hưởng chế độ). 

4. Cách thức, thời gian nhận hồ sơ  

- Cách thức nộp hồ sơ: Sinh viên làm 01 bộ hồ sơ đầy đủ (phô tô công 

chứng). Bản phô tô công chứng phải rõ ràng; Hồ sơ đựng trong túi và ghi đầy đủ 

thông tin bên ngoài (Họ tên, tên lớp, số điện thoại, Ghi rõ: Hồ sơ Trợ cấp xã hội). 

- Thời gian nhận hồ sơ: hạn cuối đến hết ngày 20/10/2022. 

- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Công tác sinh viên (Chuyên viên Phạm Thị 

Ngọc Anh). 

Hết hạn nộp hồ sơ, Nhà trường sẽ họp, xét duyệt và ra quyết định cấp Trợ 

cấp xã hội. 

 Nhận được Thông báo này, Hiệu trưởng yêu cầu Lãnh đạo các Khoa 

chỉ đạo triển khai đến các lớp sinh viên hệ chính quy thực hiện đúng thời 

gian quy định. 

Nơi nhận:       KT.HIỆU TRƯỞNG 
        - Như trên;                                                                      PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
         - Lưu VT, CTSV.     (đã ký) 

                                                                                   PGS.TS NGUYỄN VĂN NAM 
                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN XIN HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI 

(Dùng cho sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên) 

 

Kính gửi:  - Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên;  

                 - Phòng Công tác Sinh viên;  

                 - Khoa ......................................................  

 

Tên em là: ...................................................Mã số SV:.................................... 

Ngày, tháng, năm sinh:...................................Nơi sinh: ................................... 

Số CMND: ..................... Ngày cấp: ..................... Nơi cấp:............................. 

Tài khoản ATM: ...................................................... Ngân hàng Agribank 

Lớp:.................................................................... Khoa: .................................... 

Đối tượng:.................... Dân tộc:....................... Tôn giáo:............................... 

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

Hộ khẩu thường trú (ghi rõ thôn/xóm/bản):  

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

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

Hồ sơ kèm theo:  

1. Đơn xin hưởng trợ cấp xã hội;  

2. Sổ hộ khẩu phôtô công chứng;  

3. Giấy khai sinh phô tô công chứng. 

4………………………………………… 

Vậy em viết đơn này kính đề nghị Nhà trường xem xét để em được hưởng 

chế độ trợ cấp xã hội theo quy định hiện hành. Em xin cam đoan lời khai trên là 

đúng sự thật, nếu man khai tôi xin bồi hoàn kinh phí và chịu trách nhiệm trước 

pháp luật.  

                                                 ...............,ngày ...... tháng 10 năm 2022 

                                                                            SINH VIÊN  

                                                                       (Ký, ghi rõ họ tên) 

 


