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THÔNG BÁO 

Về việc tiếp nhận hồ sơ xét trợ cấp xã hội cho sinh viên năm học 2021-2022 

 

 

Căn cứ Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 1997 của Thủ 

tướng Chính phủ và Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021 

của 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 1103/QĐ-ĐHSPKT ngày 17 tháng 3 năm 2022 của Trường 

ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định trợ cấp xã hội cho 

sinh viên đại học hệ chính quy tại Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh; 

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh thông báo đến các đơn vị và sinh 

viên trường về việc tiếp nhận hồ sơ xét trợ cấp xã hội năm học 2021-2022 cụ thể như sau: 

1. Đối tượng được xét trợ cấp và mức trợ cấp 

1.1. Sinh viên là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 03 năm trở lên 

tại các xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi hoặc các thôn đặc biệt khó 

khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định của cơ quan có thẩm 

quyền (theo phụ lục I đính kèm). 

Mức trợ cấp: 140.000 đồng/người/tháng (06 tháng/học kỳ) 

1.2. Sinh viên là người mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa. 

Mức trợ cấp: 100.000 đồng/người/tháng (06 tháng/học kỳ) 

1.3. Sinh viên là Người khuyết tật nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy 

định pháp luật về người khuyết tật và gặp khó khăn về kinh tế. 

Mức trợ cấp: 100.000 đồng/người/tháng (06 tháng/học kỳ) 

1.4. Sinh viên thuộc diện hộ nghèo vượt khó học tập, có xếp loại học tập từ loại 

Khá trở lên. 

Mức trợ cấp: 100.000 đồng/người/tháng (06 tháng/học kỳ) 

2. Hồ sơ xét trợ cấp 

a) Hồ sơ đối với đối tượng (1.1) 

- Đơn đề nghị xét trợ cấp xã hội (theo Phụ lục II đính kèm);   

- Bản sao chứng thực giấy khai sinh của sinh viên;  

- Bản sao chứng thực sổ hộ khẩu hoặc giấy xác nhận của cơ quan công an về việc 

đăng ký thường trú. 

Lưu ý: Sinh viên làm 1 hồ sơ, áp dụng cho toàn khóa học; trừ trường hợp SV tạm 

dừng học thì khi học lại phải làm lại hồ sơ. 



b) Hồ sơ đối với đối tượng (1.2) 

- Đơn đề nghị xét trợ cấp xã hội (theo Phụ lục II đính kèm);   

- Bản sao chứng thực giấy khai sinh của sinh viên;  

- Bản sao chứng thực giấy khai tử của cha và mẹ hoặc giấy xác nhận của Ủy ban 

nhân dân cấp xã xác nhận đối tượng mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa.  

Lưu ý: Sinh viên làm 1 hồ sơ, áp dụng cho toàn khóa học; trừ trường hợp SV tạm 

dừng học thì khi học lại phải làm lại hồ sơ. 

c) Hồ sơ đối với đối tượng (1.3) 

- Đơn đề nghị xét trợ cấp xã hội (theo Phụ lục II đính kèm);   

- Bản sao chứng thực giấy khai sinh của sinh viên;  

- Bản sao chứng thực Giấy xác nhận khuyết tật do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp.  

- Bản sao chứng thực Giấy xác nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo hoặc gia đình có 

hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp . 

Lưu ý: Sinh viên làm 01 hồ sơ cho Học kỳ I/2021-2022 (sử dụng sổ hộ nghèo/cận 

nghèo năm 2021) và 01 hồ sơ cho Học kỳ II/2021-2022 (sử dụng sổ hộ nghèo/cận nghèo 

năm 2022); học kỳ I/2022-2023, SV không cần làm lại hồ sơ; Sinh viên thuộc đối tượng 

này làm lại hồ sơ hằng năm vào Học kỳ II các năm học tiếp theo. 

d) Hồ sơ đối với đối tượng (1.4) 

- Đơn đề nghị xét trợ cấp xã hội (theo Phụ lục II đính kèm);   

- Bảng điểm học kỳ gần nhất hoặc bảng sao học bạ THPT (đối với tân sinh viên); 

- Bản sao chứng thực Giấy xác nhận hộ nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp. 

Lưu ý: Sinh viên làm 02 bộ hồ sơ gồm: 

+ 01 hồ sơ cho Học kỳ I/2021-2022: sử dụng sổ hộ nghèo/cận nghèo năm 2021 + 

bảng điểm Học kỳ II/2020-2021 hoặc học bạ THPT (đối với SV khóa 2021). 

+ 01 hồ sơ cho Học kỳ II/2021-2022: sử dụng sổ hộ nghèo/cận nghèo năm 2022+ 

bảng điểm Học kỳ I/2021-2022. 

Sinh viên thuộc đối tượng này làm lại hồ sơ hằng học kỳ để nhận trợ cấp. 

3. Thời gian nhận hồ sơ 

- Sinh viên nộp hồ sơ về văn phòng Khoa để xét duyệt, thời gian đến hết ngày 15/4/2022. 

- Các khoa tổng hợp hồ sơ cùng danh sách (theo phụ lục III) gửi về Lãnh đạo trường 

thông qua phòng Tuyển sinh và công tác SV chậm nhất 28/4/2022. 

- Trường chi trợ cấp xã hội cho sinh viên bằng hình thức chuyển khoản qua Ngân 

hàng BIDV chi nhánh Đông Sài Gòn dự kiến tháng 5/2022. 

Trân trọng! 
 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo trường (để biết); 

- Các đơn vị (để thực hiện); 

- Sinh viên toàn trường; 

- Lưu: VT, TS&CTSV. 

PHỤ TRÁCH TRƯỜNG 
 

(đã ký) 

PGS.TS. Nguyễn Trường Thịnh 
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Phụ lục I 

Danh mục các thôn/bản đặc biệt khó khăn, các xã thuộc vùng dân tộc và miền núi 

(Kèm theo Thông báo số  417/TB-ĐHSPKT ngày 29 tháng 3 năm 2022     

của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh) 
 

CÁC VĂN BẢN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN BAN HÀNH  

DANH MỤC VÙNG, ĐỊA BÀN CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI  

KHÓ KHĂN VÀ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN 

 

- Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ 

về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025. 

- Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Uỷ ban Dân tộc về phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025. 
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Phụ lục II 

Mẫu đơn đề nghị xét trợ cấp xã hội 

(Kèm theo Thông báo số  417/TB-ĐHSPKT ngày 29 tháng 3 năm 2022      

của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh) 
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ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÉT TRỢ CẤP XÃ HỘI 

Học kỳ_____   Năm học: _____-_____ 
 

Kính gửi: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 
  

Họ và tên: __________________________ Ngày sinh: _________________________  

Mã số sinh viên: _____________________  Lớp: _____________________________  

Điện thoại liên hệ:  ___________________  Khoa:  ___________________________  

Thuộc đối tượng (sinh viên đánh dấu “X” vào diện chính sách trong bảng sau đây): 

X Đối tượng TCXH Chi tiết 

 
Sinh viên là người dân 

tộc thiểu số ở vùng 

đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi 

Sinh viên dân tộc:  ..................................................  

HKTT (ghi 4 cấp):  ........................................................  

Năm thường trú:  ....................................................  

 
Sinh viên mồ côi  Sinh viên là người mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi 

nương tựa. 

 
Sinh viên khuyết tật 

nặng gặp khó khăn về 

kinh tế 

Mức khuyết tật: .......................................................  

Điều kiện kinh tế:  ..................................................  

 Sinh viên thuộc hộ 

nghèo vượt khó học tập 

Điểm TBC học kỳ:  .................................................  

Xếp loại:  ................................................................  

Căn cứ vào Quyết định số: 1103/QĐ-ĐHSPKT ngày 17/3/2022 của Trường Đại 

học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, tôi làm đơn này đề nghị được Nhà 

trường xem xét để được hưởng trợ cấp xã hội theo quy định hiện hành. 

Tôi cam kết chưa hưởng chế độ này tại một cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc cơ 

sở giáo dục đại học khác cùng cấp học và trình độ đào tạo. 
  

 

Duyệt của Ban chủ nhiệm khoa  

TP. Hồ Chí Minh, ngày__ tháng __ năm 20__ 

Người làm đơn 

(Ký tên và ghi rõ họ tên)  
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Phụ lục III 

Danh sách tổng hợp sinh viên xét trợ cấp xã hội 

(Kèm theo Thông báo số  417/TB-ĐHSPKT ngày 29 tháng 3 năm 2022  của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh) 

 

KHOA: ……………………………… 

I. Học kỳ I/2021-2022 

TT MSSV Họ và tên Điện thoại Đối tương Ghi chú 

      

      

      

 

I. Học kỳ II/2021-2022 

TT MSSV Họ và tên Điện thoại Đối tương Ghi chú 

      

      

      

 

 TP. Hồ Chí Minh, ngày ……tháng ….. năm 2022 

TRƯỞNG KHOA 

 


