TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM
PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 123 /CTSV

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2016

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO
V/v xét, cấp Học bổng hỗ trợ khó khăn đột xuất
do hạn hán và xâm nhập mặn - năm 2016.
Căn cứ tờ trình số 108/CTSV ngày 01/04/2016 đã được Ban giám hiệu phê duyệt về việc
Chi học bổng hỗ trợ khó khăn đột xuất do hạn hán và xâm nhập mặn; phòng Công tác sinh
viên thông báo kế hoạch xét, cấp học bổng hỗ trợ khó khăn đột xuất do hạn hán và xâm nhập
mặn năm 2016, cụ thể như sau:
1. Đối tượng:
- Sinh viên đang theo học hệ chính quy bậc đại học còn trong thời hạn đào tạo theo quy
định của Trường (khóa 2012, 2013, 2014, 2015).
- Sinh viên có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Đồng
bằng sông Cửu Long bao gồm 19 tỉnh, thành gồm: Đắc Lắc, Đắc Nông, Phú Yên , Khánh
Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Lâm Đồng, Long An, Tiền Giang, Bến
Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng, Cần Thơ, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang.
- Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có xác nhận của địa phương nơi cư trú hoặc hộ
nghèo, hộ cận nghèo.
2. Mức học bổng hỗ trợ: 1.000.000 đ/suất
3. Hồ sơ xét, cấp học bổng:
- Hồ sơ bắt buộc:
 Đơn xin cấp Học bổng hỗ trợ khó khăn đột xuất do hạn hán và xâm nhập mặn
năm 2016 có xác nhận của Lãnh đạo Khoa (theo mẫu 1-HBĐX).
 Bản sao có công chứng Hộ khẩu thường trú
 Giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn: Giấy xác nhận sinh viên có hoàn cảnh
khó khăn được chính quyền địa phương cư trú xác nhận (không quá 12 tháng kể từ ngày ký);
hoặc Bản sao có công chứng sổ hộ nghèo, hộ cận nghèo.
4. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:
- Thời hạn sinh viên hoàn tất và nộp hồ sơ: đến hết ngày 25/04/2016 (thứ 2).
- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Công tác sinh viên – Phòng 009, gặp anh Thái Hữu Phú.
Đề nghị các sinh viên có quan tâm thực hiện tinh thần thông báo này.
Trân trọng.
Nơi nhận:
- Các khoa, Sinh viên;
- Lưu.

TRƯỞNG PHÒNG
(đã ký)
Tạ Thị Lan Anh

Mẫu 1 – HBĐX
Dán
Ảnh 3 x 4

ĐƠN XIN CẤP HỌC BỔNG
HỖ TRỢ KHÓ KHĂN ĐỘT XUẤT DO HẠN HÁN VÀ XÂM NHẬP MẶN

NĂM 2016

Họ và tên:……………………………………. Số CMND:………………………………
Khoa:………………………………………… MSSV:…………………………………..
Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………..……………….....
Điện thoại:………………………………
Tài khoản ngân hàng: ………………………………………………………………………
(Bắt buộc sử dụng tài khoản Ngân hàng Agribank hoặc Ngân hàng Đông Á)
Chủ tài khoản:………………………………..

Số Tài khoản:……………………………

Hồ sơ đính kèm:
1. Đơn xin học bổng (có xác nhận của khoa)
2. Hộ khẩu thường trú (bản sao có công chứng)
3. Giấy xác nhận có hoàn cảnh khó khăn được địa phương xác nhận
Hoặc sổ hộ nghèo (bản sao có công chứng) (hoặc giấy xác nhận hộ nghèo)
Hoặc sổ hộ cận nghèo (bản sao có công chứng) (hoặc giấy xác nhận hộ cận
nghèo)
………, ngày……tháng……năm 20…

Xác nhận của lãnh đạo Khoa
(ký tên)

Người viết đơn
(ký tên)

