TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
PHÂN HIỆU TẠI NINH THUẬN
Số:

/TB-PHNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Ninh Thuận, ngày 03 tháng 10 năm 2013

THÔNG BÁO
V/v Triển khai thực hiện miễn giảm học phí HK I năm học 2013-2014
Căn cứ Nghị định số 74/2013/NĐ-CP, ngày 15/7/2013 của Chính phủ v/v Sửa đổi, bổ sung
một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP, ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn,
giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ
thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015; Căn cứ Kế hoạch triển khai
thực hiện miễn giảm học phí HK I năm học 2013-2014 của Phòng Công tác Sinh viên,
Phân hiệu Ninh Thuận thông báo kế hoạch triển khai thực hiện miễn giảm học phí cho sinh
viên thuộc diện chính sách học kỳ I năm học 2013-2014 như sau:
I. Thời gian, a iểm nhận h
:
- Thời gian: từ 07/10/2013 đến 07/11/2013.
- Đ a iểm nhận h
: tại Văn Phòng Phân hiệu Ninh Thuận
II. Yêu cầu về h
xét miễn, giảm học phí:
Sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí nộp một bộ hồ sơ gồm:
1. Đơn xin miễn, giảm học phí, mẫu đăng trên website Phân hiệu: www.phnt.hcmuaf.edu.vn
2. Bản sao giấy khai sinh;
3. Tùy đối tượng chính sách, sinh viên nộp bản sao công chứng chưa quá 06 tháng một trong
các giấy tờ sau:
a. Giấy chứng nhận do phòng Lao động- Thương binh & xã hội cấp huyện cấp (đối tượng sinh viên
là người có công với cách mạng, con thương binh, con người hưởng chính sách như thương
binh; con bệnh binh, con liệt sĩ, con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, con của Anh
hùng Lao động trong kháng chiến; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa
học).
b. Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện (đối tượng là sinh
viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa).
c. Giấy xác nhận của bệnh viện cấp huyện hoặc Hội đồng xét duyệt cấp xã công nhận (đối tượng là
sinh viên tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế).
d. Sổ, giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc cận nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp (đối tượng là sinh
viên dân tộc thiểu số hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo).
e. Giấy chứng nhận dân tộc thiểu số rất ít người, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và
đặc biệt khó khăn của Ủy ban dân tộc cấp tỉnh (đối tượng là sinh viên dân tộc thiểu số rất ít
người ở vùng đặc biệt khó khăn).
f. Giấy chứng nhận sinh viên hệ cử tuyển của địa phương (đối tượng là sinh viên thuộc hệ cử
tuyển).
g. Sổ hưởng trợ cấp hàng tháng do tổ chức bảo hiểm xã hội cấp (đối tượng sinh viên là 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).
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