
TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HCM 

PHÂN HIỆU NINH THUẬN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

ĐƠN XÉT HƯỞNG MIỄN GIẢM HỌC PHÍ NĂM HỌC 2016 - 2017. 

Kính gửi:  Phân hiệu trường ĐH Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận 

Em tên là:  ____________________________________________________________________________  

Mã số SV: __________________________ Lớp ______________________________________________  

Ngành _____________________________ Khoa/BM _________________________________________  

Hiện em là sinh viên của Phân hiệu Ninh Thuận và thuộc diện chính sách sau đây được miễn, giảm học phí: 

TT ĐỐI TƯỢNG X 
 

TT ĐỐI TƯỢNG X 

1 Người có công với cách mạng    
 

8 
Con của người hoạt động kháng chiến bị 

nhiễm chất độc hóa học 
  

2 Con thương binh   
 

9 
SV mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi 

nương tựa  
  

3 Con bệnh binh    
 

10 
Bản thân tàn tật, khuyết tật có khó khăn 

kinh tế  
  

4 Con liệt sĩ   
 

11 
Dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo hoặc 

cận nghèo 
  

5 
Con người hưởng chính sách như 

thương binh 
  

 
12 

Dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng đặc 

biệt khó khăn 
  

6 

Con anh hùng lực lượng vũ trang nhân 

dân, con anh hùng lao động trong kháng 

chiến 

  
 

13 SV cử tuyển   

7 

Con của người hoạt động cách mạng 

trước ngày 01/01/1945; Con của người 

HĐCM từ 01/01/1945 đến trước Tổng 

khởi nghĩa 19/08/1945 

  
 

14 

Con cán bộ, công nhân, viên chức mà 

cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc 

mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ 

cấp thường xuyên 

  

 

Kính đề nghị lãnh đạo Phân hiệu Ninh Thuận cho tôi được xét hưởng miễn giảm học phí theo quy định.  

Các giấy tờ kèm theo: 

1. ___________________________________________________    

2. ___________________________________________________   

3. ___________________________________________________   

4. ___________________________________________________   

5. ___________________________________________________   

6. ___________________________________________________   

 

 

 GIÁM ĐỐC PHÂN HIỆU Ninh Thuận, ngày           tháng         năm  

   Người làm đơn  

 

 


