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Số:          /TB-ĐHPVĐ Quảng Ngãi, ngày        tháng 3 năm 2023 

 

THÔNG BÁO 

Về việc thực hiện các chế độ chính sách 

 cho sinh viên, học kỳ II năm học 2022 - 2023 

 

                                   Kính gửi: 

- Các khoa trực thuộc trường; 

- Các lớp sinh viên. 

Căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước, Nhà trường đã triển khai 

theo Thông báo số 1008/TB-ĐHPVĐ ngày 08/11/2022, về việc hướng dẫn thực 

hiện chế độ chính sách cho sinh viên các lớp hệ đào tạo chính quy, năm học 

2022 - 2023.   

Nay, Nhà trường yêu cầu sinh viên bổ sung các loại giấy tờ để thực hiện 

chế độ chính sách học kỳ II, năm học 2022 - 2023, cụ thể như sau: 

1. Chính sách về miễn học phí, giảm học phí: Sinh viên các khối ngành 

kinh tế, kỹ thuật và sinh viên các ngành sư phạm khóa 21, 22 không cam kết thụ 

hưởng theo nội dung Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính 

phủ. 

Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo bổ sung 

giấy xác nhận hộ nghèo, cận nghèo năm 2023 (do UBND xã, phường, thị trấn 

cấp). 

2. Chính sách về trợ cấp xã hội (không xét loại hình đào tạo liên thông)  

Sinh viên thuộc diện gia đình hộ nghèo bổ sung giấy xác nhận hộ nghèo 

năm 2023 (do UBND xã, phường, thị trấn cấp). 

3. Chính sách về cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua sắm phương tiện, 

đồ dùng học tập cho sinh viên khuyết tật thuộc hộ nghèo, cận nghèo 

Sinh viên khuyết tật (hệ chính quy) thuộc hộ nghèo, cận nghèo bổ sung 

giấy xác nhận hộ nghèo, cận nghèo năm 2023 (do UBND xã, phường, thị trấn 

cấp). 

* Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ: 

- Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 14/4/2023. 

- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Công tác sinh viên. 



  

Sinh viên làm hồ sơ và nộp đúng thời gian quy định. Hồ sơ không đạt yêu 

cầu hoặc chậm trễ theo thời gian quy định, nhà trường không giải quyết. 

Lãnh đạo các khoa, cố vấn học tập, lớp trưởng các lớp thông báo những 

nội dung trên cho sinh viên biết. Trường hợp nào chưa rõ, chưa hiểu, sinh viên 

liên hệ Phòng Công tác sinh viên để được hướng dẫn (thầy Lê Trương Huy - số 

điện thoại: 0946032018) 

Nhận được Thông báo này đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch HĐT; 

- Hiệu trưởng; 

- Phó HT; 

- Website trường; 
- Lưu: VT, CTSV.  

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

          PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

         TS. Nguyễn Đức Hoàng 
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