
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /TB-ĐHPVĐ Quảng Ngãi, ngày        tháng 11 năm 2022 

THÔNG BÁO 

Về việc thực hiện các chế độ chính sách 

 cho sinh viên, năm học 2022 - 2023 

        

         Kính gửi:  

       - Các khoa trực thuộc trường; 

                                            - Các lớp sinh viên. 

Căn cứ các quy định hiện hành, nhà trường triển khai việc  hướng dẫn 

thực hiện chế độ chính sách cho sinh viên các khóa đào tạo hệ chính quy năm 

học 2022 - 2023, cụ thể như sau: 

I. Loại hình chế độ chính sách 

1. Về chính sách miễn học phí, giảm học phí: Áp dụng cho 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.   

1.1. Sinh viên được miễn 100% học phí: có 05 trường hợp 

TT Đối tượng Hồ sơ cần phải nộp 

1 

  

- Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 

thương binh, người hưởng chính sách như 

thương binh; anh hùng lao động trong thời 

kỳ kháng chiến. 

- Sinh viên là con của người hoạt động cách 

mạng trước ngày 01/01/1945; con của 

người hoạt động cách mạng từ ngày 

01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 

8/1945  

- Sinh viên là con Anh hùng Lực lượng vũ 

trang nhân dân; con Anh hùng Lao động 

trong thời kỳ kháng chiến  

- Sinh viên là con liệt sĩ, con thương binh, 

con của người hưởng chính sách như 

thương binh, con bệnh binh 

- Sinh viên là con của người hoạt động 

kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học 

- Đơn đề nghị miễn, giảm 

học phí 

- Giấy khai sinh phô tô 

công chứng 

- Giấy xác nhận thuộc đối 

tượng do Phòng  Lao 

động - Thương binh và 

Xã hội huyện, thành phố 

cấp 



  

2 Sinh viên khuyết tật  

- Đơn đề nghị miễn, giảm 

học phí 

- Giấy xác nhận khuyết tật 

(Do UBND xã, phường, 

thị trấn cấp) 

3 

Sinh viên thuộc đối tượng bảo trợ xã hội 

(mồ côi cả cha lẫn mẹ, cha mẹ mất tích .. ) 

được quy định tại  Khoản 1 Điều 5 Nghị 

định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 

(chỉ áp dụng cho sinh viên từ 16 đến 22 tuổi 

- sinh năm 1999 trở về sau) 

- Đơn đề nghị miễn, giảm 

học phí  

- Giấy xác nhận con mồ 

côi cả cha và mẹ (Do 

UBND xã, phường, thị 

trấn cấp) 

- Quyết định về trợ cấp xã 

hội (Do UBND huyện 

cấp) 

4 

Sinh viên là người dân tộc thiểu số có cha 

hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ hoặc ông bà 

(trong trường hợp ở với ông bà) thuộc hộ 

nghèo hoặc hộ cận nghèo 

- Đơn đề nghị miễn, giảm 

học phí  

- Giấy khai sinh phô tô 

công chứng 

- Giấy xác nhận hộ nghèo 

hoặc hộ cận nghèo (Do 

UBND xã, phường, thị 

trấn cấp). 

5 

Sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít 

người có hộ khẩu thường trú tại vùng có 

điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc 

biệt khó khăn (người dân tộc thiểu số rất ít 

người bao gồm: La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, 

Lự, Ngái, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cống, Cờ 

Lao, Bố Y, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, BRâu, 

Ơ Đu)  

- Đơn đề nghị miễn, giảm 

học phí 

- Giấy khai sinh phô tô 

công chứng 

- Sổ hộ khẩu phô tô công 

chứng 

1.2. Sinh viên được giảm 70% học phí: có 01 trường hợp 

TT Đối tượng Hồ sơ cần phải nộp 

1 

Sinh viên là người dân tộc thiểu số (không 

phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở 

thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III 

vùng dân tộc  và  miền núi, xã đặc biệt khó 

khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo (theo 

QĐ số 861/QĐ-TTg  ngày 04/6/2021  và  

QĐ số 353/QĐ-TTg  ngày 15/3/2022) 

- Đơn đề nghị miễn, giảm 

học phí  

- Giấy khai sinh phô tô 

công chứng 

- Sổ hộ khẩu phô tô công 

chứng 



  

1.3. Sinh viên được giảm 50% học phí: có 01 trường hợp 

TT Đối tượng Hồ sơ cần phải nộp 

1 

Sinh viên là con cán bộ, công 

chức, viên chức, công nhân mà 

cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động 

hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được 

hưởng trợ cấp thường xuyên 

- Đơn đề nghị miễn, giảm học phí  

- Giấy khai sinh phô tô công chứng 

- Sổ trợ cấp hàng tháng do tổ chức 

Bảo hiểm xã hội huyện cấp 

2. Về chính sách trợ cấp xã hội (không xét loại hình đào tạo liên 

thông): có 4 trường hợp 

TT Đối tượng 

Trợ cấp 

(đồng/ 

tháng) 

Hồ sơ cần phải nộp 

1 

Sinh viên là người dân 

tộc thiểu số thường trú ở 

vùng cao, vùng có điều 

kiện kinh tế xã hội đặc 

biệt khó khăn có hộ khẩu 

thường trú 03 năm trở 

lên tính đến ngày nhập 

học 

140.000 

- Đơn xin hưởng trợ cấp xã hội 

- Giấy khai sinh phô tô công chứng 

- Sổ hộ khẩu phô tô công chứng 

2 

Sinh viên mồ côi cả cha 

và mẹ, không nơi nương 

tựa hoặc không có người 

đỡ đầu, không có nguồn 

chu cấp thường xuyên 

100.000 

- Đơn xin hưởng trợ cấp xã hội 

- Giấy xác nhận là con mồ côi cả 

cha và mẹ (Do UBND xã, phường, 

thị trấn cấp) 

3 
Sinh viên thuộc diện gia 

đình hộ nghèo 
100.000 

-  Đơn xin hưởng trợ cấp xã hội 

- Giấy xác nhận hộ nghèo (Do 

UBND xã, phường, thị trấn cấp) 

4 

Sinh viên tàn tật, giảm 

sức lao động từ 41% trở 

lên, có khó khăn về kinh 

tế 

100.000 

- Đơn xin hưởng trợ cấp xã hội 

- Giấy xác nhận tàn tật giảm sức 

lao động từ 41% trở lên 

- Giấy xác nhận gia đình có hoàn 

cảnh khó khăn (Do UBND xã, 

phường, thị trấn cấp) 

3. Về chính sách 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 



  

Đối tượng 

Trợ cấp 

(đồng/ 

tháng) 

Hồ sơ cần phải nộp 

 Sinh viên khuyết tật 

(hệ chính quy) thuộc 

hộ nghèo hoặc cận 

nghèo 

 

1.292.000 

 

- Tờ khai thông tin của người khuyết tật 

- Giấy chứng nhận về khuyết tật do cơ 

quan có thẩm quyền cấp theo quy định 

của Nhà nước 

- Giấy xác nhận là hộ nghèo hoặc hộ cận 

nghèo (Do UBND xã, phường, thị trấn 

cấp) 

4. Về việc hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc 

thiểu số  thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo (không xét sinh viên liên thông, văn 

bằng 2, xét học bạ đầu vào) 

Đối tượng 

Trợ cấp 

(đồng/ 

tháng) 

Hồ sơ cần phải nộp 

Sinh viên là người dân tộc 

thiểu số thuộc hộ nghèo 

hoặc hộ cận nghèo thi đỗ 

vào học đại học, cao đẳng 

hệ chính quy của trường 

894.000 

-  Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập  

- Giấy xác nhận là hộ nghèo hoặc hộ 

cận nghèo (Do UBND xã, phường, 

thị trấn cấp) 

- Giấy khai sinh phô tô công chứng 

II. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ 

- Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/11/2022. 

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

III. Một số điểm cần lưu ý khi thực hiện 

- Đơn đề nghị miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập và 

các mẫu xác nhận sinh viên có trên website Phòng Công tác học sinh sinh viên 

trường Đại học Phạm Văn Đồng trong danh mục biểu mẫu. 

- Sinh viên cùng lúc được hưởng nhiều chế độ thì nộp mỗi chế độ 01 bộ 

hồ sơ. 

- Sinh viên thuộc các đối tượng được miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí 

học tập chỉ làm hồ sơ một lần cho cả khóa học, trừ các trường hợp sinh viên là 

người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo hằng năm phải bổ sung 

giấy xác nhận hộ nghèo hoặc cận nghèo. 

- Sinh viên thuộc các đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội: hằng năm phải 

làm lại hồ sơ. 



  

- Sinh viên phải làm hồ sơ và nộp đúng thời gian qui định. Hồ sơ không 

đạt yêu cầu hoặc chậm trễ như thời gian qui định, nhà trường không giải quyết. 

Lãnh đạo các khoa, giáo viên chủ nhiệm - 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 cần liên hệ với Phòng Công tác học sinh, sinh viên để được 

hướng dẫn cụ thể (thầy Lê Trương Huy - số điện thoại: 0946 032 018). 

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

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch HĐT; 

- Hiệu trưởng; 

- Các Phó HT; 

- Website trường; 

- Lưu: VT, CT HSSV.  

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
 

 

 

 

TS. Nguyễn Đức Hoàng 
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