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 THÔNG BÁO  
Về việc chi học bổng hỗ trợ khó khăn cho sinh viên bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 

 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Trường Đại học Sư phạm Kỹ 

thuật TP. Hồ Chí Minh triển khai gói hỗ trợ người học trị giá 10 tỷ đồng (kinh phí 2% học 

phí theo Nghị quyết số 38/NQ-HĐT của Hội đồng Trường) nhằm chia sẻ bớt khó khăn với 

sinh viên đang học Đại học hệ chính quy tại trường như sau 

1. Các mức trợ cấp: có 3 mức 

A. Hỗ trợ cho sinh viên khó khăn: Mỗi suất trị giá 3.000.000 đồng. Cấp cho sinh 

viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn hoặc hộ cận nghèo thuộc các trường hợp sau 

- Gia đình là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 700.000 đồng - 1.000.000 

đồng (ở khu vực nông thôn) hoặc 900.000 đồng - 1.300.000 đồng (ở khu vực thành thị). 

- Sinh viên mồ côi cha hoặc mẹ, người còn lại phải lao động để tạo thu nhập lo cho 

nhiều hơn 4 nhân khẩu. 

- Sinh viên có cha hoặc mẹ bị bệnh nan y, cần nhiều kinh phí điều trị lâu dài. 

B. Hỗ trợ cho sinh viên đặc biệt khó khăn: Mỗi suất trị giá 6.000.000 đồng. Cấp 

cho sinh viên có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn hoặc hộ nghèo thuộc các trường 

hợp sau 

- Gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 700.000 đồng trở xuống (ở khu 

vực nông thôn) hoặc 900.000 trở xuống (ở khu vực thành thị). 

- Sinh viên mồ côi cha hoặc mẹ, người còn lại không có khả năng lao động để tạo thu 

nhập lo cho gia đình. 

- Sinh viên có cha và mẹ đều bị bệnh nan y, cần nhiều kinh phí điều trị lâu dài. 

C. Học bổng cho sinh viên đặc biệt khó khăn: Mỗi suất trị giá 9.000.000 đồng nếu 

thỏa các điều kiện 

- Đạt 5 điểm trở lên đối với tất cả học phần đăng ký trong học kỳ 2/2020-2021 (đối 

với sinh viên khóa 2021 không xét điều kiện này). 

- Không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong suốt quá trình học. 

- Hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch Covid-19: 

Người học có bố và mẹ bị mất việc do dịch bệnh Covid-19, gia đình không có thu nhập và 

gặp khó khăn về kinh tế; hoặc các trường hợp khó khăn khác do dịch Covid-19 gây ra như 



gia đình gặp biến cố lớn có người thân bệnh nặng, qua đời…; Trường hợp cùng hoàn cảnh, 

Khoa sẽ căn cứ vào điểm học tập của người học.  

Ghi chú: Sinh viên đã được miễn, giảm từ 50 - 100% học phí theo quy định thì không 

được xét theo mức 9.000.000đ. 

2. Quy trình xét  

- Các Khoa thông báo cho sinh viên đăng ký nhận trợ cấp khó khăn do bị ảnh hưởng 
bởi dịch Covid-19 theo link: https://forms.gle/2hjod1QhhHvPHBMGA kèm hướng dẫn cho 
sinh viên nộp hồ sơ minh chứng online về Văn phòng Khoa. 

- Sinh viên đăng ký nhận trợ cấp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo 
link: https://forms.gle/2hjod1QhhHvPHBMGA và gửi hồ sơ minh chứng online về hoàn 
cảnh gia đình phù hợp với mức đề nghị đến Văn phòng Khoa (theo hướng dẫn của Khoa), 
hạn cuối 15/10/2021. 

- Căn cứ phân bổ kinh phí cấp cho sinh viên khó khăn của từng Khoa (Phụ lục 1 đính 
kèm), Lãnh đạo các Khoa cân đối số suất trợ cấp theo tình hình thực tế sinh viên của Khoa;  
rà soát thông tin trong Giấy đề nghị của sinh viên, xét hồ sơ và tổng hợp danh sách đề nghị 
nhận trợ cấp (theo mẫu đính kèm), gửi về Thường trực hội đồng xét trợ cấp, hạn cuối 
01/11/2021 qua email: anpnd@hcmute.edu.vn. 

- Hội đồng xét trợ cấp họp, công bố danh sách chậm nhất là ngày 30/11/2021 trên 
website và Facebook của Phòng Tuyển sinh và công tác sinh viên. 

 - Phòng Kế hoạch - Tài chính: thực hiện việc chi học bổng trợ cấp trực tiếp cho sinh 
viên trước ngày 15/12/2021. 

3. Thành phần Hội đồng xét 

- Ông Nguyễn Trường Thịnh - Phụ trách trường, Chủ tịch Hội đồng 

- Ông Trần Thanh Thưởng - Trưởng phòng TS&CTSV, Ủy viên thường trực 

- Ông Nguyễn Hùng Thái - Trưởng phòng KHTC, Ủy viên  

- Bà Nguyễn Phương Thúy - Giám đốc Trung tâm DVSV, Ủy viên 

- Ông Lê Xuân Thân - Bí thư Đoàn trường, Ủy viên 

- Bà Phan Nguyễn Duy An - CV P. TS&CTSV, Ủy viên 

- Ông Lê Quang Bình - CV P. TS&CTSV, Ủy viên  

- Đại diện Lãnh đạo các Khoa có quản sinh viên. 

Thông báo này được phổ biến đến các đơn vị để thực hiện./.  

 

 PHỤ TRÁCH TRƯỜNG 
  

Nơi nhận:          
-  Lãnh đạo trường;                 
-  Các đơn vị; 
-  Lưu: VT, TS&CTSV.   
 

                                                             PGS.TS Nguyễn Trường Thịnh 



 
 

Phụ lục BẢNG PHÂN BỔ QUỸ TRỢ CẤP CHO SINH VIÊN VỀ CÁC ĐƠN VỊ 
(kèm theo Thông báo Số: 886/TB-ĐHSPKT, ngày 29 tháng 9 năm 2021) 

 
Số tiền phân bổ :  10,000,000,000 đ 

Số lượng SV : 25,527 SV 

Đơn vị phân bổ : 391,700đ/SV 

TT Đơn vị SL SV Phân bổ  

1 Đào tạo chất lượng cao 11,762 4,607,175,000 

2 Điện - Điện tử 2,386 934,596,000 

3 Kinh tế 2,355 922,454,000 

4 Cơ khí chế tạo máy 2,189 857,431,000 

5 Xây dựng 1,521 595,776,000 

6 Cơ khí động lực 1,326 519,394,000 

7 Công nghệ thông tin 1,073 420,294,000 

8 Công nghệ hóa học và thực phẩm 883 345,871,000 

9 Thời trang và du lịch 768 300,826,000 

10 Ngoại ngữ 621 243,246,000 

11 In và Truyền thông 443 173,523,000 

12 Khoa học ứng dụng 200 78,340,000 

13 Phát sinh (số lẻ)  1,074,000 

  Tổng 25,527 10,000,000,000 

 



 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT  

TP. HỒ CHÍ MINH 
             KHOA (TT):   

-------------------------------------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT – NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

------------------------  
     TP. Hồ Chí Minh, ngày      tháng     năm 2021 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ   
Trợ cấp khó khăn cho sinh viên bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 

Họ tên:  ............................................................. Mã số sinh viên: ..............................................  

Ngày sinh: ………..../........../ ........................... Số CMND/CCCD:  .........................................  

Điện thoại:  ....................................................... E-mail:  ............................................................  

Số tài khoản BIDV (CN Đông SG):  ...............  .........................................................................  

Sinh viên lựa chọn 1 trong các mức sau theo thông báo  

 Mức trợ cấp 3.000.000đ;  Mức trợ cấp 6.000.000đ;  Mức Học bổng 9.000.000đ 

Trình bày rõ khó khăn, thiệt hại về vật chất, tinh thần những ảnh hưởng thiệt hại kinh 

tế gia đình/bản thân bởi dịch Covid-19 gây ra theo mức đề nghị trợ cấp 

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

            Tôi xin cam đoan những điều khai trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách 

nhiệm theo quy định của pháp luật và của Trường trong trường hợp thông tin kê khai chưa 

chính xác hoặc không phản ánh đúng sự thật. 

 TP. Hồ Chí Minh, ngày …… tháng …… năm 2021 
 Người đề nghị  
  (Ký tên và ghi rõ họ tên) 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT  
TP. HỒ CHÍ MINH 

             KHOA (TT):   
-------------------------------------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT – NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

------------------------  
     TP. Hồ Chí Minh, ngày      tháng     năm 2021 

 
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ  

Trợ cấp khó khăn cho sinh viên bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 
                                                            --------------------------  

1. Hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn – 3tr/SV 

TT Họ và tên Mã số SV Số tài khoản BIDV 
(CN Đông SG) 

Điện thoại 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

2. Hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn – 6tr/SV 

TT Họ và tên Mã số SV Số tài khoản BIDV 
(CN Đông SG) 

Điện thoại 

1     

2     

3     

3. Học bổng cho sinh viên đặc biệt khó khăn – 9tr/SV 

TT Họ và tên Mã số SV Số tài khoản BIDV 
(CN Đông SG) 

Điện thoại 

1     

2     

                  
     TRƯỞNG KHOA 
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