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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc công nhận sinh viên diện chính sách  

được hưởng Trợ cấp xã hội năm học 2022-2023 
    

        HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN 

Căn cứ Quyết định số 298/CP ngày 11 tháng 11 năm 1977 của Hội đồng Chính 

phủ về việc thành lập Trường Đại học Tây Nguyên;  

 Căn cứ Luật giáo dục đại học ngày 18/6/2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật giáo dục đại học ngày 19/11/2018; 

Căn cứ quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ 

chính quy  tại Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT, ngày 05 tháng 4 năm 2016; 

Căn cứ quyết định số 05/VBHN-BGDĐT ngày 30/08/2021 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; 

Căn cứ Quyết định số 2003/QĐ-ĐHTN ngày 05/11/2021 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Tây Nguyên về việc Ban hành Quy chế công tác sinh viên hệ chính 

quy Trường Đại học Tây Nguyên; 

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng CTSV và ông Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công nhận 948 (Chín trăm bốn mươi tám) sinh viên diện chính sách, hệ 

chính quy được hưởng trợ cấp xã hội năm học 2022 – 2023 (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Mức cấp:  

- Đối với sinh viên Dân tộc thiểu số vùng cao: 140.000 đồng /1SV/1tháng; 

- Đối với sinh viên diện mồ côi, sinh viên thuộc hộ nghèo: 100.000đ/1SV/1tháng. 

Thời gian cấp: từ tháng 8 năm 2022 đến hết tháng 7 năm 2023 (đối với sinh viên 

khóa 2022, cấp từ tháng 10 năm 2022 đến hết tháng 7 năm 2023). 

Điều 3. Các ông Trưởng phòng CTSV, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, 

Trưởng các Khoa, các đơn vị liên quan và sinh viên có tên tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành quyết định này. 

 Nơi nhận:             KT. HIỆU TRƯỞNG 

        - Như điều 3;            PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
         - Lưu VT, CTSV.                                                                                            (đã ký) 
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